
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

المثنى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد عقيل كاظم محمد12922211001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن بدر ناصر خالد22922211001018

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن خالد دخيل غثيث32922211001019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن فالح حسان راضي42922211001024

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن محمد حسن عباس52922211001025

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن هاشم عبد خضير62922211001028

كلية القانون/جامعة المثنى521.0074.43اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسنين كاظم هول رطان72922211001029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسنين وهب بدر مناحي82922211001030

كلية القانون/جامعة المثنى570.0081.43اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين عباس سماوي حبيب92922211001037

كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين عبد الحسين علوان صياح102922211001038

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين عبود عاتي مظلوم112922211001039

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين قاسم عبد هللا لفتة122922211001044

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين لطيف جاسم عبد132922211001047

كلية القانون/جامعة المثنى576.0082.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين مهند عبد الحسن محمد142922211001050

كلية االثار/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر حامد مسلم محمد152922211001053

كلية القانون/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر كاظم جدعان حسن162922211001056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيرضا حيدر حسون محمد172922211001061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489.0069.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيرضا ناظم كاظم سوادي182922211001062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيرعد علي منصور عبود192922211001063

كلية القانون/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسامي سعد نعيم نايف202922211001066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد حازم حسن جدوع212922211001067

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد طالب علي حسن222922211001073

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد عبد الحسين ناصر فنغش232922211001075

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد ميالد نجم محسن242922211001079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسيف كاظم محمد بعنون252922211001081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيصادق لطيف حبشان صديان262922211001084

كلية القانون/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعايد حمود عناد عزيز272922211001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس احمد عبد جابر282922211001088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس جاسم خنجر عباس292922211001090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس حمدان عاجل غالي302922211001093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس حيدر نور عبد312922211001094

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس عبد جاسم روضان322922211001096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0069.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس فاهم عودة دشاش332922211001097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0063.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس محمد فهد حسين342922211001098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس نزار ناجي علي352922211001101

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعبد هللا سعود عبد هللا حسان362922211001102

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعبد هللا طاهر سوادي عبد372922211001103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعقيل راجي ريكان جبر382922211001106

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعالء صالح عبد المهدي بويشي392922211001107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي جميل مزعل حيوان402922211001108
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كلية القانون/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي حاكم عناد حسين412922211001109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي حسين اوريوص عبود422922211001110

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي سعود هادي مهدي432922211001112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي كامل جليل ريكان442922211001117

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي محمد حميد هلول452922211001119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي مهدي محمد عبد العباس462922211001121

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى645.0092.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي نزار عبد االمير صاحب472922211001124

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي نعيم سوادي رواد482922211001125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيكاظم جعفر محمد حسن492922211001128

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيكرار نصير كامل حسين502922211001133

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيليث جعفر محمد والي512922211001134

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمؤمل علي سالم حميد522922211001137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر435.0062.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد حسن حمود وازي532922211001144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد خالد عبد هللا فرحان542922211001146

كلية القانون/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد ستار كريم حسون552922211001150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد صبحي صراوة نويف562922211001153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد نايف ساري فرحان572922211001159

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد نوفل جيجان صخير582922211001160

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمود محسن صكر فنيخ592922211001165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمرتضى نايف راضي صاحب602922211001169

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى رافد قاسم محسن612922211001176

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى ميثم موسى عبد هللا622922211001180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمقتدى رائد قاسم عيسى632922211001181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمنتظر توفيق هادي عطيه642922211001185

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمنتظر كاظم عبيد سوادي652922211001190

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمهدي احسان حسن كاظم662922211001191

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمهدي كاظم فيصل بحر672922211001193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيوعد هللا رعد كاظم حسن682922211001200

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيوليد خالد ارحيم حمد692922211001201

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبياحمد قاسم مظلوم حسن702922211003002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيادريس عبد هللا ضاحي حمود712922211003003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى520.0074.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيامير يونس حسن عطيه722922211003005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيامين مجيد جابر شوجه732922211003006

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيباسم مهدي هالل هالسه742922211003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيبهجت شاكر عجة خليف752922211003009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيتوفيق جمعه لودي ميلح762922211003010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيجعفر راسم حمزه عذاب772922211003011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيجميل عبد السيد عبيد لفته782922211003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسام كتاب بردان عباس792922211003015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسن علي مطنش محرك802922211003016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسن فتالوي لعيبي جبل812922211003017

كلية التربية/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسين مهدي باش مجهول822922211003021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسين ياسر حمزه عذاب832922211003022

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحيدر دوحي عبد الخضر سماوي842922211003023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيخالد منشد صخير مجهول852922211003025

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسالم دخيل مناع حمود862922211003028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسجاد صاحب باش مجهول872922211003030

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسجاد عريان كروف كيطان882922211003031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسجاد عالوي كريم عبد الحسن892922211003032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعباس نعيمه فنجان زغير902922211003035

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعالء عبد هللا دحل راضي912922211003037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعلي ناصر حسين شفي922922211003042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعمار حسين ضاحي حمود932922211003043

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعمار ياسر حسين شفي942922211003044

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعمار ياسر صاحب كاظم952922211003045

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيكرار احمد رسول خنياب962922211003048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمرتضى غالب عبد حبيب972922211003057

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمقتدى كشيش حمزه سلمان982922211003061

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمقتدى مهلي انشينش مركب992922211003062

كلية التربية/جامعة ميسان536.0076.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيوساف حسان كاظم جاسم1002922211003065

كلية اآلداب/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيياسر كريم داخل برهان1012922211003066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبييوسف صدام عاجل محسن1022922211003067

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد حسين نشاد شلتاغ1032922211004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد حيدر محسن مايع1042922211004003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء571.0081.57اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد رحيم محان فرهود1052922211004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد عزيز ناصر حاجم1062922211004007

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد علي اليم محسن1072922211004008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الثقلين للبنينادبيامير احمد وحيد علي1082922211004016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الثقلين للبنينادبيامير فالح مهدي عبود1092922211004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية الثقلين للبنينادبياياد غالي فنطل ناهي1102922211004022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الثقلين للبنينادبيباقر عبد الرزاق رحيم مالك1112922211004023

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية510.0072.86اعدادية الثقلين للبنينادبيحاتم شاكر مدلول ضايف1122922211004026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى616.0088.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسام رسول بديوي ابو حران1132922211004028

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن علي صبار عطيوي1142922211004031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن علي عبد الحسين حسن1152922211004032

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن غانم موسى علي1162922211004033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين جواد كاظم حسين1172922211004038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين حسن علي محمد1182922211004039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين ريسان كاظم هويل1192922211004040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين سالم نعاس مهدي1202922211004041

103 من 3صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

المثنى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين سعيد عبد الزهرة خريم1212922211004042

كلية اآلداب/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين سلمان داخل بريج1222922211004043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عبد الزهرة كاظم بخيت1232922211004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عبد المنعم عليوي محمد1242922211004045

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عطية جبر ساجت1252922211004046

كلية القانون/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين كريم بدر حطحوط1262922211004050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين مؤيد جاسم عبد هللا1272922211004051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى630.0090.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر رحيم مزهر عبد علي1282922211004055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر فليح كمر مطرود1292922211004056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر محمد فنطل ناهي1302922211004057

كلية التربية/جامعة سامراء484.0069.14اعدادية الثقلين للبنينادبيراهي جبار درويش كاشي1312922211004058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان544.0077.71اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد شالل حسين جودة1322922211004065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد عباس محسن حسين1332922211004066

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد محمود كاظم حاجم1342922211004070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الثقلين للبنينادبيسالم عايد نزال ناهي1352922211004071

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية الثقلين للبنينادبيصادق سالم مراد بطوش1362922211004072

كلية القانون/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية الثقلين للبنينادبيصادق مهدي جاسم محمد1372922211004073

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية الثقلين للبنينادبيصفاء صاحب عبد السادة عبد الحسين1382922211004074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية الثقلين للبنينادبيضياء باسم سلمان جساب1392922211004075

كلية التربية/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية الثقلين للبنينادبيطه جبار عناد حمدان1402922211004077

كلية اآلداب/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس جبار حسين داود1412922211004080

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس ستار عزارة كاظم1422922211004081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس عيدان شايع تويه1432922211004083

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس محمد ابراهيم حسين1442922211004084

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس يعقوب عبد كرم1452922211004086

كلية القانون/جامعة المثنى515.0073.57اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حاكم مخيف محيسن1462922211004095

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حربي عبد السادة عبد الحسين1472922211004096

كلية التربية/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حسون سوادي عبود1482922211004098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي سلمان عبد السادة عيدان1492922211004102

كلية التربية/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي صالح عذيب جويجي1502922211004103

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عزيز محمد راضي1512922211004104

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي كتاب عبد مزعل1522922211004107

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي ناظم واحد عبد الرضا1532922211004109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية الثقلين للبنينادبيغيث حاكم مطشر معين1542922211004114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية الثقلين للبنينادبيغيث محمد جفات دايخ1552922211004115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية الثقلين للبنينادبيفاضل حميد عبود غازي1562922211004116

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية الثقلين للبنينادبيفاضل ذياب عبد مزعل1572922211004117

كلية التربية/جامعة سامراء454.0064.86اعدادية الثقلين للبنينادبيفالح جابر حمود طلفاح1582922211004118

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الثقلين للبنينادبيقاسم محمد والي دبيس1592922211004119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579.0082.71اعدادية الثقلين للبنينادبيكاظم عبد الحسن عطية زيارة1602922211004120
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قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية الثقلين للبنينادبيليث اياد رحيم لوكي1612922211004123

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الثقلين للبنينادبيماهر احمد رسول ماضي1622922211004126

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الثقلين للبنينادبيمثنى حامد حسن محمد1632922211004127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد حاكم محمد شايع1642922211004128

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد راضي عبيد بلو1652922211004131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0075.14اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد سالم عبد هللا ظاهر1662922211004132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد عباس جاري عبيد1672922211004134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد مسير هندي عجيل1682922211004140

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمخلد رعد جواد كاظم1692922211004144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر عارف عبد الرزاق حسين1702922211004158

كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر فزاع نعمة محمد1712922211004161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الثقلين للبنينادبيمنصور جبار علي محمد1722922211004164

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية الثقلين للبنينادبيميالد غانم موسى علي1732922211004167

كلية اآلداب/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية الثقلين للبنينادبينوح نجاح حمزة عبد1742922211004168

كلية القانون/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية الثقلين للبنينادبيياسر ظاهر رحيم عبد الخضر1752922211004170

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية االعتماد للبنينادبيابراهيم حسن ناظم عبد هللا1762922211005001

كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد صالح مهدي خضير1772922211005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية االعتماد للبنينادبياكرم جودة عبد هللا دراغ1782922211005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية االعتماد للبنينادبيامجد محسن عليوي حمادي1792922211005009

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية االعتماد للبنينادبيامير حسين فليح عبد نور1802922211005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية االعتماد للبنينادبيجعفر احسان معجون مايح1812922211005015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية االعتماد للبنينادبيحسن عماد هاشم بديوي1822922211005022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية االعتماد للبنينادبيحسن كاظم جعوال جواد1832922211005023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين حامد خشان دويج1842922211005026

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط495.0070.71اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين حسن عذيب جواي1852922211005027

كلية اللغات/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين سالم جاسم مظلوم1862922211005029

كلية التربية/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين سوادي رحيل دفار1872922211005030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين فاضل حسن عبد1882922211005033

كلية القانون/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين قاسم مطرود ظاهر1892922211005035

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين كاظم جبار ابو سبع1902922211005036

كلية القانون/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين مهدي خريجان عبادي1912922211005038

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية االعتماد للبنينادبيحمزة شعيل صكبان شنان1922922211005039

كلية القانون/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية االعتماد للبنينادبيحيدر قحطان حمزة عودة1932922211005041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0071.00اعدادية االعتماد للبنينادبيرزاق خالد كريم عبد الزهرة1942922211005042

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية االعتماد للبنينادبيرسول رحيم ثامر عبد1952922211005044

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية االعتماد للبنينادبيسجاد مالك فرحان نور1962922211005050

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية االعتماد للبنينادبيسعيد حميد جالب بشاخي1972922211005051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية االعتماد للبنينادبيصادق يحيى ثجيل جابر1982922211005053

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية االعتماد للبنينادبيصالح ناظم غاوي حنتيت1992922211005055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية االعتماد للبنينادبيضرغام عباس بزون نجم2002922211005056
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس مديح مهول جبر2012922211005061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية االعتماد للبنينادبيعبد اليمة عايد سويهي عبد الحسين2022922211005063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية االعتماد للبنينادبيعقيل راتب هاشم محيسن2032922211005065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي حسين تركي عبد2042922211005068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0069.29اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي محمد حسين علوان2052922211005072

كلية القانون/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية االعتماد للبنينادبيغيث علي سعود بشين2062922211005076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0083.57اعدادية االعتماد للبنينادبيفرج مسافر محيطر عالج2072922211005077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57اعدادية االعتماد للبنينادبيقاسم عدنان غافل طعين2082922211005078

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار جبار جفات عبد2092922211005080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار فاهم جابر جاسم2102922211005083

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار نجم علي عبود2112922211005085

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار ياسر رحيم كاظم2122922211005086

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية االعتماد للبنينادبيليث لفتة طعيمة ادهيم2132922211005089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية االعتماد للبنينادبيمحسن فليح حسن بجاي2142922211005094

كلية القانون/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد باقر حيدر فيصل2152922211005096

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد توفيق جميل عبد2162922211005097

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد حسن وبدان عابر2172922211005099

كلية اللغات/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد علي فاهم حسن بهاض2182922211005108

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية االعتماد للبنينادبيمرتضى خالد مجيد خضير2192922211005110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489.0069.86اعدادية االعتماد للبنينادبيمصطفى سلمان هدهود بشان2202922211005114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية االعتماد للبنينادبيمصطفى عبد هللا كريم خليل2212922211005115

كلية اللغات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية االعتماد للبنينادبيمصطفى عقيل مهدي حمادي2222922211005116

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية االعتماد للبنينادبيهاني حامد حسوني هريس2232922211005124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية ذو الفقار للبنينادبياحمد علي كاظم عبد الحسن2242922211006002

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية ذو الفقار للبنينادبياحمد عماد كاظم عبد الكريم2252922211006003

كلية التربية/جامعة القادسية507.0072.43ثانوية ذو الفقار للبنينادبياحمد فرحان سوادي محمد2262922211006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية ذو الفقار للبنينادبياحمد لزام شريدة حمود2272922211006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحاكم جابر فالح حسن2282922211006007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0076.14ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين صالح سوادي محمد2292922211006011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0074.71ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين عبد هللا منذور عودة2302922211006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية ذو الفقار للبنينادبيخضر عادل كركه كاظم2312922211006015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57ثانوية ذو الفقار للبنينادبيسجاد راضي عطيه لفلوف2322922211006016

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية466.0066.57ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي باسم عزيز عبد هللا2332922211006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي جميل مطير عذاب2342922211006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي عباس شخاط فنوس2352922211006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي عبد هللا صليخي كعيد2362922211006025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0060.14ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي عبد هللا كاظم عنون2372922211006026

كلية القانون/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي فريد قاسم عطية2382922211006027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي كاظم جبير زغيرون2392922211006028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0071.86ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمالك صبيح فلغوص جبير2402922211006033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمسافر ناصر جالب عديل2412922211006035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى عذيب زامل راشد2422922211006036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد امجد سلمان خالوي2432922211007003

كلية اللغات/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد مرتضى حاشوش حسون2442922211007006

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد نايف جريد راشد2452922211007007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد هادي فليح ابو الجول2462922211007008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسن المجتبى اديب جبار حلو2472922211007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين عبد الكريم قاسم محمد2482922211007022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين علي عبد المحسن جابر2492922211007023

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين هادي جواد ناجي2502922211007027

كلية القانون/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية عين الحياة للبنينادبيحيدر احمد هداد عزيز2512922211007028

كلية اللغات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية عين الحياة للبنينادبيساجد حيدر كاظم فزع2522922211007034

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية عين الحياة للبنينادبيسالم علي فرج لفتة2532922211007035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية عين الحياة للبنينادبيسجاد حامد لزام صالح2542922211007036

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية عين الحياة للبنينادبيسجاد عبد الخضر خنياب داغر2552922211007037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيسجاد عواد كاظم ساجت2562922211007038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل471.0067.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيصالح مبارك حسن زبر2572922211007045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية عين الحياة للبنينادبيصالح هادي حربي عبد2582922211007046

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس حميد عريان عبد هللا2592922211007050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس ذياب غاوي نوري2602922211007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي جواد كاظم ساجت2612922211007058

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي حسين عبد علي محمد2622922211007060

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي رحمن فاضل رداد2632922211007061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي فهد جبار عويد2642922211007065

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي كاظم فرج شنيور2652922211007067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيفارس علي محسن شالكه2662922211007072

كلية القانون/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية عين الحياة للبنينادبيكاظم رهيف جاسم صاحي2672922211007075

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية عين الحياة للبنينادبيكرار رحيم يوسف عيسى2682922211007077

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيلفتة خلف جالب خنجر2692922211007078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية عين الحياة للبنينادبيمؤمل حسين خضير سلمان2702922211007079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد جواد كاظم ساجت2712922211007084

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد ستار جبار عويجل2722922211007086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد علي جاسم محمد2732922211007087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد كاظم محمد حمدان2742922211007092

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد مثنى حامد حسين2752922211007093

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد ميثم صالح عاصي2762922211007094

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيمرتضى شاكر عطية بجاي2772922211007097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية عين الحياة للبنينادبيمرتضى عقيل مطر تويه2782922211007098

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية عين الحياة للبنينادبيمنتظر ستار جبار عبد كماش2792922211007104

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيمنتظر هشام عزران صالح2802922211007105
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71اعدادية عين الحياة للبنينادبيمهند سفاح كاطع تعيب2812922211007111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية عين الحياة للبنينادبيناظم عايد صالح جساب2822922211007113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية عين الحياة للبنينادبيهشام قاسم ناصح لفتة2832922211007114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0073.43اعدادية عين الحياة للبنينادبييوسف مازن عبد الرزاق زبون2842922211007117

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية المسجد النبوي للبنينادبياحسان داخل عبد الحسين مطر2852922211008002

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيازهر عبد الحسن جاسم فليفل2862922211008006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيازهر عدنان وهام حمد2872922211008007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية المسجد النبوي للبنينادبياسماعيل عبد الحسين عبد الرضا حمود2882922211008008

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيجهاد احمد عبد عبد الحسن2892922211008014

كلية القانون/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيحسام كريم تركي شنان2902922211008015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيحسين علي عبد الحسين حسن2912922211008023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيحسين علي كاظم عزيز2922922211008024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيحميد رشيد جليل جهيد2932922211008029

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيحميد عدنان غالب جابر2942922211008030

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيحيدر ياسين بالش جوالن2952922211008033

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيخالد صباح مسعر عريان2962922211008034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيداود خضير محمد جراد2972922211008035

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيديوان كريم هويدي مطر2982922211008036

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيشاهين ياسين سوادي خضر2992922211008041

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيضايف موجد خليبص فنيطل3002922211008042

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعباس ياسر فاهم حاجم3012922211008045

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعبد االله هيثم جمعه عباس3022922211008046

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعلي غافل كاظم حاجم3032922211008051

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيكرار هادي دريول خضر3042922211008060

كلية التربية/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمؤمل ناظم داجي حسن3052922211008062

كلية التربية/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد رياض هول علك3062922211008067

كلية اآلداب/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد صاحب سوادي حساني3072922211008068

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد قاسم عبد الحسن عواد3082922211008069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501.0071.57اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمسلم كامل عبد الكاظم فريج3092922211008074

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمسلم هاني دعبول خضر3102922211008075

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمقتدى حميد كريم راهي3112922211008076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمهدي محمد عيسى موسى3122922211008078

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيياسين حسن محمد باشي3132922211008082

كلية القانون/جامعة المثنى579.0082.71االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد حسان عباس جعيول3142922211009004

كلية القانون/جامعة المثنى554.0079.14االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد حسين صبري سليمان3152922211009005

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد حيدر هادي مجيد3162922211009006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة567.0081.00االعدادية المهدوية للبنينادبيامجد رحيم مجهول عبيد3172922211009011

كلية القانون/جامعة المثنى576.0082.29االعدادية المهدوية للبنينادبيامير صالح محمد صبار3182922211009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71االعدادية المهدوية للبنينادبيجعفر الصادق فاهم بزون عناد3192922211009018

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29االعدادية المهدوية للبنينادبيجعفر مهدي جهاد سلمان3202922211009019
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كلية اآلداب/جامعة القادسية489.0069.86االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن ميثم عمران ناصر3212922211009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0063.00االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن هادي مجرور شنان3222922211009022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين جابر فنغش جابر3232922211009024

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية473.0067.57االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين عبد هللا حسن جياد3242922211009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0067.14االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين ماجد عداي حمدان3252922211009035

كلية اآلداب/جامعة القادسية465.0066.43االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين ميثم عمران ناصر3262922211009038

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية529.0075.57االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدر حسن حاجم زغير3272922211009040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدر علي دعيبل فهد3282922211009043

كلية االعالم/جامعة ذي قار423.0060.43االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدر مجيد كامل جدوع3292922211009044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0072.00االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدر محسن كامل نوهي3302922211009045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدره منذر مسلم جليل3312922211009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00االعدادية المهدوية للبنينادبيذو الفقار محمد ناهي حمادي3322922211009048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43االعدادية المهدوية للبنينادبيرحمن عقيل مطر عبد العزيز3332922211009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43االعدادية المهدوية للبنينادبيرحيم محمد دعير ثجيل3342922211009051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0079.00االعدادية المهدوية للبنينادبيرضا صالح مرداس دعاش3352922211009053

كلية القانون/جامعة المثنى557.0079.57االعدادية المهدوية للبنينادبيزيد عقيل منصور رشيد3362922211009055

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0060.71االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد احمد حبيب حكش3372922211009056

كلية القانون/جامعة المثنى507.0072.43االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد حسين ساجت خشان3382922211009057

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار483.0069.00االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد محمد جحيل خشمان3392922211009060

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14االعدادية المهدوية للبنينادبيسيف سلمان نعمه عرفج3402922211009064

كلية القانون/جامعة المثنى570.0081.43االعدادية المهدوية للبنينادبيصادق امين رحيم نعيم جابر3412922211009066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0071.86االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس باسم عزيز عبد3422922211009069

كلية القانون/جامعة المثنى515.0073.57االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس عبد المحسن علي عجمي3432922211009071

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس محمد عايد شويع3442922211009072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس نعيم جبار عناد3452922211009075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0062.29االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس هاشم محمد عبد3462922211009077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29االعدادية المهدوية للبنينادبيعبد الرحمن حياوي عبد هللا فزاع3472922211009078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57االعدادية المهدوية للبنينادبيعبد الكاظم ذياب محيطر عالج3482922211009079

كلية القانون/جامعة المثنى533.0076.14االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي الدر جميل حسين راضي3492922211009082

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0061.00االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي جميل عبيس حسين3502922211009087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي حسن حميد طاليب3512922211009088

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي زياد عبد زيد محمد3522922211009092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي سالم عباس كاظم3532922211009095

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار450.0064.29االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي صالح حسن جوده3542922211009096

كلية اللغات/جامعة الكوفة522.0074.57االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي كاطع جابر جالب3552922211009097

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي كامل منصور حسين3562922211009099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي نعيم عوده وادي3572922211009102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29االعدادية المهدوية للبنينادبيعمار خضير لفته خثوان3582922211009104

كلية القانون/جامعة المثنى580.0082.86االعدادية المهدوية للبنينادبيكرار ماجد عبادي وزير3592922211009109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29االعدادية المهدوية للبنينادبيكرار مهدي كاظم بطي3602922211009110
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86االعدادية المهدوية للبنينادبيكرار نعيم حمزه عبد الحسن3612922211009111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى533.0076.14االعدادية المهدوية للبنينادبيمؤمل علي فاضل عواد3622922211009114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمؤمل محمد حبيب جالب3632922211009115

كلية االعالم/جامعة ذي قار458.0065.43االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد حسن كريم عجمي3642922211009124

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0063.86االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد حميد دويم خضير3652922211009125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0066.86االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد صالح عواد عبد3662922211009126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد عبد الحسين احمد نجم3672922211009129

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد غازي حميد حسين3682922211009131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0065.43االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد قاسم محمد راضي3692922211009133

كلية اآلداب/جامعة ذي قار463.0066.14االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى ابراهيم بادي خضير3702922211009137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى حبيب جبل جويجي3712922211009139

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى حبيب حمزه جويجي3722922211009140

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة485.0069.29االعدادية المهدوية للبنينادبيمسلم قاسم محمد حمزه3732922211009145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0066.43االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى جاسم محمد ناصر3742922211009146

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى عباس شهد صافي3752922211009147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى محمد حبيب جالب3762922211009149

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29االعدادية المهدوية للبنينادبيمقتدى محمد حبيب جالب3772922211009151

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0065.86االعدادية المهدوية للبنينادبيمنتظر محمد كاظم دهام3782922211009154

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14االعدادية المهدوية للبنينادبيمهدي عباس جابر خضير3792922211009158

كلية اآلداب/جامعة الكوفة482.0068.86االعدادية المهدوية للبنينادبيوليد واثق عواد زعب3802922211009161

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86االعدادية المهدوية للبنينادبييوسف فالح عبد الساده عريان3812922211009163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43ثانوية التآخي للبنينادبياركان مهدي فهد عناد3822922211010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية التآخي للبنينادبيجالل سماح حبيت زغير3832922211010006

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0060.86ثانوية التآخي للبنينادبيحسن علوان هالوي حمد3842922211010007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0069.29ثانوية التآخي للبنينادبيفهد غالب حربي زورة3852922211010017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية التآخي للبنينادبيمازن غازي مناع مهول3862922211010020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14ثانوية التآخي للبنينادبيمحسن مبارك سالب محسن3872922211010022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86ثانوية التآخي للبنينادبيمهدي قاسم زكم كربول3882922211010030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية التآخي للبنينادبيهادي احمد فاضل خويالن3892922211010031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيأحمد علي حساني فهد3902922211011002

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية الخليج العربي للبنينادبياحمد باجي حويت مروح3912922211011004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الخليج العربي للبنينادبياحمد صباح شياع حسون3922922211011005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيامين رعيد عويجل ربح3932922211011006

كلية القانون/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبياياد جواد كاظم ناصر3942922211011007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الخليج العربي للبنينادبيباقر حميد ناصر لفته3952922211011008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526.0075.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيباقر علي عبد الحسن لطيف3962922211011009

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسن فليح حسن منهل3972922211011012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان547.0078.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسن مهاوش تالل كوكله3982922211011013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية524.0074.86اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسن يوسف خشان ايدام3992922211011014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين سالم ناهي طالل4002922211011015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين فاضل فرج كاظم4012922211011017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحيدر عداي مجاور حمود4022922211011018

كلية اآلداب/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيخليل نافع كمين عبد4032922211011021

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيساجد جاسب كنان شوني4042922211011023

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسجاد نعيس شالكه رعد4052922211011026

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسعد عواد لفته عسول4062922211011027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصالح ساجت دخيل جبار4072922211011030

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الخليج العربي للبنينادبيضاري محسن حمزه ظاهر4082922211011031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية الخليج العربي للبنينادبيضياء ناصر عبد الحسين ناصر4092922211011032

كلية القانون/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعايد عاجل عواد فنوخ4102922211011033

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعباس فاضل كاظم رداد4112922211011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعباس محمد زعون لطيف4122922211011035

كلية التربية/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعبد هللا نجم عبيد عوض4132922211011037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501.0071.57اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعزيز خالد عبد هللا سلمان4142922211011038

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي ثجيل سويل صياح4152922211011040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية الخليج العربي للبنينادبيفؤاد جابر عويد محمد4162922211011045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية الخليج العربي للبنينادبيفائز بشان نغيمش غيدان4172922211011046

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكرار جابر عبد مهدي4182922211011050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0069.29اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكرار فرحان مدور عزيز4192922211011051

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمؤتمن عماد قاسم حمزه4202922211011052

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد عباس حبين كوكد4212922211011054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمود سامي مجاور حمود4222922211011057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمود عويجل ربح حدود4232922211011058

كلية القانون/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمرتضى باسم عوض غالي4242922211011059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمرتضى عبيد بريس كاطع4252922211011061

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمسعد عطا هللا سراج عبيد4262922211011062

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمسلم كريم لزام شنان4272922211011064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمنتظر ناصر عبد لطيف4282922211011069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى527.0075.29اعدادية الخليج العربي للبنينادبييعقوب محمد والي علي4292922211011074

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الرضوان للبنينادبيحسين نعيم حميد لفته4302922211012007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية الرضوان للبنينادبيحسين ياسر حبيل دحام4312922211012008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الرضوان للبنينادبيخالد عزيز جبر عوده4322922211012010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الرضوان للبنينادبيعلي حمزه سالم مطر4332922211012012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الرضوان للبنينادبيعلي صباح عبد فرهود4342922211012013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية الرضوان للبنينادبيكرار حيدر شهد جابر4352922211012017

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية الرضوان للبنينادبيكريم جابر كريم غثيث4362922211012018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية الرضوان للبنينادبيمحمد حمود ادهام وناس4372922211012019

كلية القانون/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية الرضوان للبنينادبيمحمد عباس عبد الكاظم ارجيوي4382922211012020

كلية اآلداب/جامعة ذي قار452.0064.57ثانوية الرضوان للبنينادبيمهدي ثجيل جوعان حيال4392922211012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر434.0062.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد حبيب كوزان جنان4402922211013003
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد عامر كريم حسين4412922211013005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517.0073.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد محمد حسين كيطان4422922211013008

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد نايف محيسن علوان4432922211013009

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياديب فارس كامل جويد4442922211013010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياسعد كاظم صويح هول4452922211013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير اياد فضاله عبيس4462922211013014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامين عبد الجواد شلتاغ راضي4472922211013016

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيانور فارس جياد صحن4482922211013017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى638.0091.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيباقر محمد بديوي خلوف4492922211013021

كلية القانون/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيباقر محمد جفات كنديل4502922211013022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن جابر غالي خنجر4512922211013033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن سعيد نغماش كاظم4522922211013035

كلية القانون/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن علي عبد سالم4532922211013038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن عنيفش عبادي كريمد4542922211013039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء566.0080.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن فاضل هياع راضي4552922211013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن فليح جبر هول4562922211013041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0069.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسنين جعفر كامل زغير4572922211013042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى639.0091.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين صاحب عجزان عبار4582922211013045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية513.0073.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين طه حسن والي4592922211013047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين عامر برهان حلو4602922211013048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علوان حسن مشاي4612922211013049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي جابر حسين4622922211013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي حمزه عبود4632922211013052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي ساجت محول4642922211013054

كلية التربية/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين ناصر حسين كشاش4652922211013061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر427.0061.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحليم ردام حازم مايع4662922211013063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر حسن لفته جويد4672922211013064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر شاكر مطر حسون4682922211013065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر هاشم عواد صياح4692922211013069

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرشيد هادي مدفون حتيوي4702922211013070

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرضا احمد محمد كاطع4712922211013071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرضا حسين عالوي هالل4722922211013072

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرضوان جليل ساجت سعد4732922211013073

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسالم سوادي ساجت جبار4742922211013079

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيصالح رحيم جهادي عبد4752922211013083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيضرغام علي مفتن جخنون4762922211013084

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعامر سهيل مهيدي كافي4772922211013087

كلية القانون/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس فاضل مهلهل شعالن4782922211013090

كلية اآلداب/جامعة القادسية451.0064.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعبد هللا عايد كاظم محمد4792922211013093

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعقيل جاسم عبد العالي زرزور4802922211013096
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعقيل حسن شالكه مكل4812922211013097

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعالء حاتم عنيفش عبادي4822922211013101

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعالء شاكر عبد هللا جبار4832922211013102

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي حسين عليل مشكور4842922211013105

كلية اآلداب/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي دنيف متعب شخير4852922211013107

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عزيز ناظم عجه4862922211013112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي كاظم جابر عبد الحسين4872922211013113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي ياس عبد الخضر عبد هللا4882922211013115

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية355.0050.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيغسان احمد عبد الكريم هالسه4892922211013117

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيفهد حسين محل خضير4902922211013120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيقاسم رحيم حسين جاسم4912922211013121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار تكليف عالل ناجي4922922211013122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى595.0085.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار نعيم محيل سلمان4932922211013124

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمؤمل عبد العباس خنجر فنجان4942922211013126

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمثنى صبار خشان سفاح4952922211013128

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحسن نجم عبد عطشان4962922211013129

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد راضي طالب تعبان4972922211013134

كلية القانون/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد صادق محمد علوان4982922211013136

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد عيدان مزعل زماط4992922211013138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد مهاوش جبار رومي5002922211013140

كلية القانون/جامعة المثنى508.0072.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمسلم حسن زاوي ناصر5012922211013144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمسلم عامر كاظم ظاهر5022922211013146

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى سعد جاسم ساجت5032922211013149

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0072.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمقداد جليل حيدر حسن5042922211013151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمقتدى ساجت شنان ناهي5052922211013153

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمقتدى محمد باجي لفلوف5062922211013155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر عبد االمير بدوي عجه5072922211013160

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمهدي حاتم رهيف عبود5082922211013162

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمهدي رحيم ناصر حسين5092922211013163

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى635.0090.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيناجح كريم وناس عوده5102922211013167

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبينعيم حاتم حمود مشكور5112922211013168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيوسام حميد كتاب كواك5122922211013171

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبييوسف جابر عبد الحسن شناوه5132922211013174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد غازي نعمه اعور5142922211014009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية علي األكبر للبنينادبياحمد طه مخيف درويش5152922211015001

كلية التربية/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية علي األكبر للبنينادبياكرم اغميس سعيد خضر5162922211015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية علي األكبر للبنينادبيجعفر صادق مهدي شليوت5172922211015008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية علي األكبر للبنينادبيحاتم عدي حاجم محمد5182922211015010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية علي األكبر للبنينادبيحسن بالسم عبد الكريم جاسم5192922211015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86اعدادية علي األكبر للبنينادبيحسن حميد ناصر حاجم5202922211015012
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كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية علي األكبر للبنينادبيحسين حميد جوده كحاني5212922211015015

كلية الفقه/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية علي األكبر للبنينادبيحسين غانم عبد هللا سوادي5222922211015016

كلية التربية/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية علي األكبر للبنينادبيرعد كامل بيوض جياد5232922211015020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية علي األكبر للبنينادبيزياد شيال صبح ضايف5242922211015021

كلية التربية/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية علي األكبر للبنينادبيسجاد هيثم محيل جواد5252922211015022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية علي األكبر للبنينادبيسلمان قيس كطيو شالكه5262922211015024

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية علي األكبر للبنينادبيعباس عرمان مروح زغير5272922211015026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان544.0077.71اعدادية علي األكبر للبنينادبيعلي راضي حامد مطر5282922211015030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية علي األكبر للبنينادبيعلي فرحان محمد جاسم5292922211015032

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية علي األكبر للبنينادبيعلي كامل بيوض جياد5302922211015033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية علي األكبر للبنينادبيكرار ناصر كامل حجي5312922211015036

كلية اآلداب/جامعة سامراء429.0061.29اعدادية علي األكبر للبنينادبيمرتضى علي كاظم فني5322922211015039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية علي األكبر للبنينادبيمصطفى كامل مدلول علي5332922211015043

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية علي األكبر للبنينادبينعمه سعود نعيم عبد5342922211015046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0063.86اعدادية علي األكبر للبنينادبيوسام شيال صبح ضايف5352922211015048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية علي األكبر للبنينادبييحيى حامد مروح زغير5362922211015051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيابراهيم عبد االمير عبادي حنين5372922211027001

كلية القانون/جامعة المثنى520.0074.29اعدادية ابي العالء للبنينادبياحمد جبار عبد العالي فرج5382922211027003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية ابي العالء للبنينادبياركان هادي كاظم مهدي5392922211027007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية ابي العالء للبنينادبياكرم عبد االمير شاكر حمود5402922211027010

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيامجد جبار محمد حمزة5412922211027011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية ابي العالء للبنينادبيامير احمد حسين صراوة5422922211027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية ابي العالء للبنينادبيامير حامد هالوي مجلي5432922211027013

كلية التربية/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية ابي العالء للبنينادبيانمار سالم صالح نعيمة5442922211027014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية ابي العالء للبنينادبيحسن ستار كاظم عبود5452922211027017

كلية القانون/جامعة المثنى527.0075.29اعدادية ابي العالء للبنينادبيحسين مسير كاظم عبد5462922211027023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية ابي العالء للبنينادبيحسين ناظم صلبوخ حسين5472922211027024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية ابي العالء للبنينادبيحمزة رحيم عبد غويزي5482922211027025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية ابي العالء للبنينادبيحميد سعيد مطشر حسن5492922211027027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية ابي العالء للبنينادبيحيدر حسين جفات هدهود5502922211027028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية ابي العالء للبنينادبيحيدر فاضل خضر صكر5512922211027029

كلية القانون/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية ابي العالء للبنينادبيحيدر قاسم نعيم عداي5522922211027031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية ابي العالء للبنينادبيسجاد حسيب عاجل عبادي5532922211027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية ابي العالء للبنينادبيسجاد محمد هادي مشكور5542922211027036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية ابي العالء للبنينادبيسيف عواد مطرود صكر5552922211027039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية ابي العالء للبنينادبيشرف الدين كريم كاظم مزهر5562922211027040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيصالح عقيل كاظم نعيمة5572922211027041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية ابي العالء للبنينادبيعباس ابراهيم جخيري منخي5582922211027044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية ابي العالء للبنينادبيعباس صبار مطشر حسن5592922211027045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية ابي العالء للبنينادبيعبد الكريم كاظم عيدان محمد5602922211027046
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية ابي العالء للبنينادبيعلي تركي دابل حمد5612922211027050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية ابي العالء للبنينادبيعلي رسول فاضل صافي5622922211027053

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية ابي العالء للبنينادبيعلي عامر سلمان ناهي5632922211027056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية ابي العالء للبنينادبيعلي فائز رمان حرب5642922211027057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية ابي العالء للبنينادبيعلي مهدي عبادي ناصر5652922211027058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية ابي العالء للبنينادبيعمار اسماعيل كزار مهدي5662922211027061

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية ابي العالء للبنينادبيمجتبى اسود عبد عبار5672922211027066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى653.0093.29اعدادية ابي العالء للبنينادبيمرتضى رحيم عبد حسين5682922211027070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57اعدادية ابي العالء للبنينادبيمرتضى علي جابر حسن5692922211027071

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيمصطفى سلمان مطرود ساجت5702922211027073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية ابي العالء للبنينادبيمنتظر دحبش حسين جاسم5712922211027075

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية الهادي االمين للبنينادبياسعد والي عبد هللا وبدان5722922211028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية الهادي االمين للبنينادبيجعفر زيد حوار عبيد5732922211028008

كلية اللغات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية الهادي االمين للبنينادبيحسين فليح عبد الحسين كبيش5742922211028017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية الهادي االمين للبنينادبيحيدر سيف نعيثل متعب5752922211028021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية الهادي االمين للبنينادبيراضي نايف عاجل فيصل5762922211028023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية الهادي االمين للبنينادبيسجاد فارس عبد دليل5772922211028027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى570.0081.43ثانوية الهادي االمين للبنينادبيسجاد ماضي نواف سلمان5782922211028029

كلية اللغات/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الهادي االمين للبنينادبيسيف خنيجر عبد هللا خاشي5792922211028031

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0061.71ثانوية الهادي االمين للبنينادبيصباح مهدي كاظم جبار5802922211028034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى589.0084.14ثانوية الهادي االمين للبنينادبيعبد هللا راضي عبد هللا وبدان5812922211028037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية الهادي االمين للبنينادبيعقيل رديني عاجل فيصل5822922211028038

كلية االعالم/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية الهادي االمين للبنينادبيعلي جدعان محمد علي5832922211028040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00ثانوية الهادي االمين للبنينادبيعلي نواف بايج عبيد5842922211028042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية الهادي االمين للبنينادبيفواز فاهم عايز ناهي5852922211028046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الهادي االمين للبنينادبيمصطفى محمد مزيهر حاشوش5862922211028053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية الهادي االمين للبنينادبيمنيف راشد رفاس جروخي5872922211028055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516.0073.71ثانوية الهادي االمين للبنينادبيهادي حسن عوده علي5882922211028059

كلية القانون/جامعة المثنى514.0073.43ثانوية اوروك االهلية للبنينادبياحمد جمال ناجي جماد5892922213001001

كلية القانون/جامعة المثنى528.0075.43ثانوية اوروك االهلية للبنينادبيحسن حزام رحيم عواد5902922213001002

كلية القانون/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية اوروك االهلية للبنينادبيزين العابدين عماد عبد عودة5912922213001003

كلية القانون/جامعة المثنى551.0078.71ثانوية المنار المسائيةادبيساجد طالب حمود جبار5922922215001007

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية المنار المسائيةادبيسيف كامل حرب مالح5932922215001009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0072.29ثانوية المنار المسائيةادبيمحمد جبر دليل محيسن5942922215001015

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية المنار المسائيةادبيمحمد علي زعيبل منصور5952922215001019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86ثانوية المنار المسائيةادبيمرتضى محمد ثجيل سوادي5962922215001025

كلية القانون/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية القلم المسائية للبنينادبيالمنتظر علي حسين علي5972922215002002

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمحمد فالح حسن عباس5982922215002018

كلية القانون/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيابراهيم ساجت منديل عاشور5992922215004001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية428.0061.14اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيحسين يوسف ماشي ضيدان6002922215004017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيعباس ماجد صالح عبد6012922215004027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0062.86اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيعالء حسين عنون دمدم6022922215004029

كلية القانون/جامعة المثنى553.0079.00اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيعلي نجم عبد ماضي6032922215004034

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيفالح هاشم جابر محمود6042922215004035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمؤمل باسم عبد االمير كاظم6052922215004042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمحمد اياد عباس محمد6062922215004044

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمحمد جواد ماجد جواد علوان6072922215004045

كلية التربية/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمحمود شاكر سلطان عبيد6082922215004048

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيعماد سعيد موسى محمد6092922215005004

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيكامل ريسان كامل حسين6102922215005006

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية431.0061.57ثانوية السلمان المختلطةادبيحسن فاهم كسار متعب6112922217001001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية السلمان المختلطةادبيعالء تركي صالح مهدي6122922217001004

كلية التربية/جامعة القادسية508.0072.57ثانوية السلمان المختلطةادبيمصطفى علي علوان حمادي6132922217001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0063.71ثانوية ابي طالب المختلطةادبيجاسم غضبان جاسم حسين6142922217002005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى644.0092.00ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين علي ريسان خضير6152922217002010

كلية التربية/جامعة القادسية498.0071.14ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين فالح عبد الحسن واعي6162922217002012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين نوري زغير منشد6172922217002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى588.0084.00ثانوية ابي طالب المختلطةادبيرحمن جواد جبار ثامر6182922217002017

كلية اآلداب/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعباس ناصر حمزة جيثوم6192922217002021

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعبد هللا تركي جالب جبير6202922217002022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعلي عاطل عرمش عطيوي6212922217002024

كلية القانون/جامعة المثنى519.0074.14ثانوية ابي طالب المختلطةادبيكرار لطيف عواد ناصر6222922217002027

كلية اآلداب/جامعة ذي قار474.0067.71ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمحسن علي جاسم عباس6232922217002028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمحمد عاطل عرمش عطيوي6242922217002030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمنذر حمد مطرود خفي6252922217002034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية بصية المختلطةادبيخالد عبيد نعمه عكش6262922217003003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية بصية المختلطةادبيعبد العزيز رعد نعمه عكش6272922217003004

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية ابي تمام المختلطةادبياسماعيل داخل عليوي عباس6282922217004006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيذو الفقار راضي خضر فزاع6292922217004016

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية ابي تمام المختلطةادبيرياض جساب سلمان شناوة6302922217004018

كلية التربية/جامعة سامراء458.0065.43اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعلي جداع فرهود محيسن6312922217004027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعلي صالح حسين فاضل6322922217004029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعلي عادل غالي لفته6332922217004030

كلية القانون/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية ابي تمام المختلطةادبيعمار عادل خضير صيوان6342922217004032

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية ابي تمام المختلطةادبيغفار خالد ثجيل عاجل6352922217004034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر422.0060.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيكرار كريم حسين عباس6362922217004036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى586.0083.71اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمحمد قاسم حسن بريد6372922217004038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمحمد مجيد حسين راضي6382922217004040

كلية التربية/جامعة سامراء451.0064.43اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمرتضى مدلول شريف عبيد6392922217004041

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمروان عبد االمير عباس كمين6402922217004042
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كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43ثانوية الثغر المختلطةادبيمحمد حاكم مهلهل دوهان6412922217005005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية فجر السالالت المختلطةادبياحمد نادر وعيد كمين6422922217008001

كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0063.57ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيامير راشد عطوس كمين6432922217008002

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيرحيم مطير نويم حسين6442922217008007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيسجاد طحيور سوادي جوعان6452922217008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيطالب علي عباس حلتوت6462922217008010

كلية القانون/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيعابر سريب عبد عذافه6472922217008011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيعلي رياض فارس عطشان6482922217008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيفيحان عطا هللا عبد جبير6492922217008015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيكاظم علي عابر ناصر6502922217008016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيمرتضى زغير دينار نعوم6512922217008018

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيمسلم قاسم عباس حلتوت6522922217008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيمصطفى فاضل دويخ ناصر6532922217008021

كلية القانون/جامعة المثنى544.0077.71ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيمهدي سعد شويع جار هللا6542922217008022

كلية اآلداب/جامعة القادسية470.0067.14الخارجيونادبيامجد احمد ناصر عبد6552922218001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86الخارجيونادبياياد سدران جايد مذبوب6562922218001048

كلية القانون/جامعة المثنى513.0073.29الخارجيونادبيجواد رحمن جميل سعد6572922218001065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0072.00الخارجيونادبيحسين جبار عطشان دحام6582922218001101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29الخارجيونادبيخالد جميل نافع فهد6592922218001157

كلية القانون/جامعة المثنى521.0074.43الخارجيونادبيضرغام علي فيصل موسى6602922218001218

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507.0072.43الخارجيونادبيعبد العالي مدلول عطشان حسوني6612922218001239

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار601.0085.86الخارجيونادبيعلي خلف راهي دلي6622922218001278

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43الخارجيونادبيعلي ستار جبار عويجل6632922218001283

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك546.0078.00الخارجيونادبيعلي فاضل عباس علوان6642922218001300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57الخارجيونادبيكاظم مسلم كاظم خضر6652922218001343

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57الخارجيونادبيليث حسين حسن رمزي6662922218001356

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0068.43الخارجيونادبيمصطفى قاسم حسن صفر6672922218001428

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14الخارجيونادبيهاني عبد الجواد حمود عبطان6682922218001462

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43الخارجيونادبيوسام جابر فرج عطيه6692922218001466

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14الخارجيونادبيياسر عادل جواد كافي6702922218001473

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية فلسطين للبناتادبياسراء نايف موسى مري6712922222001001

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية534.0076.29اعدادية فلسطين للبناتادبياطياف جبار عبد حسين6722922222001003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0064.14اعدادية فلسطين للبناتادبياالء محمد راضي حسون6732922222001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية فلسطين للبناتادبيايات حسين جابر ساجت6742922222001006

كلية اآلداب/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية فلسطين للبناتادبيايات كريم محمد حسن6752922222001007

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية فلسطين للبناتادبيبتول جهاد مزعل نحار6762922222001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية فلسطين للبناتادبيبتول فالح حمد مهدي6772922222001010

كلية القانون/جامعة المثنى586.0083.71اعدادية فلسطين للبناتادبيبراق ستار حسين رهيف6782922222001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية فلسطين للبناتادبيبنين احمد علي حسين6792922222001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57اعدادية فلسطين للبناتادبيبنين سالم محمد ناجي6802922222001014
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كلية القانون/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية فلسطين للبناتادبيبنين عباس فاضل ستار6812922222001015

كلية القانون/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية فلسطين للبناتادبيبيادر رياض محمد شراد6822922222001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية فلسطين للبناتادبيتبارك سلمان حبيب علي6832922222001019

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0061.71اعدادية فلسطين للبناتادبيتبارك فالح شريف عناد6842922222001022

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية فلسطين للبناتادبيجنان فاضل زوير حسين6852922222001025

كلية القانون/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية فلسطين للبناتادبيحوراء سعد عبد الكاظم جاسم6862922222001026

كلية القانون/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية فلسطين للبناتادبيحوراء صادق نغميش جاسم6872922222001027

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية فلسطين للبناتادبيحوراء كريم لفته شايع6882922222001028

كلية القانون/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية فلسطين للبناتادبيحياة لطيف جبار خضير6892922222001030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية فلسطين للبناتادبيدعاء خالد راضي حسن6902922222001032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية فلسطين للبناتادبيدعاء عبد الحسين هادي جابر6912922222001033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية فلسطين للبناتادبيرقيه عامر كاظم جبار6922922222001035

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية فلسطين للبناتادبيرقية عبد االمير جفيل اليذ6932922222001036

كلية القانون/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية فلسطين للبناتادبيرقيه علي شاكر دهوش6942922222001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية فلسطين للبناتادبيزمن صبري هلول خضير6952922222001039

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حمدان كشيش عواد6962922222001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حيدر سوادي زغير6972922222001041

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء رعد عبد علي6982922222001043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء علي عبد الرزاق موسى6992922222001044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء نعيم شاكر خريجان7002922222001045

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب باسم مهدي محمد7012922222001046

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب خالد راهي محمد7022922222001047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب سعيد نعمه تاني7032922222001049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب شاكر ناظم مطرود7042922222001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب صباح فرحان عكاب7052922222001051

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب علي فرحان عبد7062922222001052

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب قاسم سعود جويجي7072922222001053

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب مهدي هبل سلوم7082922222001054

كلية اآلداب/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية فلسطين للبناتادبيزينه فاهم كاظم لفته7092922222001056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية فلسطين للبناتادبيشروق حسين عبود جهادي7102922222001059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية فلسطين للبناتادبيضحى جميل ابراهيم عزيز7112922222001061

كلية القانون/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية فلسطين للبناتادبيطيبه احمد عبد الرضا حسون7122922222001062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية فلسطين للبناتادبيعذراء حسين مهدي حمادي7132922222001063

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية فلسطين للبناتادبيعذراء نعيم عبد خضر7142922222001065

كلية اآلداب/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية فلسطين للبناتادبيعراق كريم علي ساجت7152922222001066

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير حسين علوان حلواص7162922222001068

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه صاحب جاسم محمد7172922222001072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه عقيل شمخي عناد7182922222001073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه علي رحيم سوادي7192922222001074

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه مهدي زغير جالوخ7202922222001076
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى636.0090.86اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه نبيل كامل حمزه7212922222001077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى594.0084.86اعدادية فلسطين للبناتادبيكوثر صالح عبد النبي مزعل7222922222001078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى615.0087.86اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم حمد هللا مجيد جابر7232922222001080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489.0069.86اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم رمضان اسود امين7242922222001081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية فلسطين للبناتادبيمسار شاكر سلطان مسلم7252922222001084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية فلسطين للبناتادبيمالك عالء حسين جبار7262922222001085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57اعدادية فلسطين للبناتادبيمنار امر مزهر ثامر7272922222001086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى520.0074.29اعدادية فلسطين للبناتادبيمنار شاكر سلطان مسلم7282922222001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية فلسطين للبناتادبينبأ طالب جواد محمد7292922222001088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0085.71اعدادية فلسطين للبناتادبينبراس نزار حسن رحيل7302922222001089

كلية اآلداب/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية فلسطين للبناتادبينور ميثم عمران ناصر7312922222001093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى608.0086.86اعدادية فلسطين للبناتادبينورة احمد عبود جهادي7322922222001094

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية فلسطين للبناتادبينوره محمد مزهر جبار7332922222001095

كلية القانون/جامعة المثنى560.0080.00اعدادية فلسطين للبناتادبيهبه شعيوط نهاب شناوه7342922222001096

كلية القانون/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية فلسطين للبناتادبيهدى حيدر شعالن سلمان7352922222001098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0081.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيأمل عادل مويش محار7362922222002004

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيأيه ادريس كاظم سلوت7372922222002005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيازهار حكمت مطر عالوي7382922222002008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيازهار علي تركي شاكر7392922222002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيأيات صالح جاسم محمد7402922222002014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيآيات علي كريم هاشم7412922222002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيبدور كريدي حسن عبد هللا7422922222002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيبشرى اصبيح اجحيل هداد7432922222002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى568.0081.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين احمد زياد عبد هللا7442922222002019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى658.0094.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين ستار ابو طحيره شوجه7452922222002021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين صبيح جفات عكاب7462922222002022

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين علي غياض مدلول7472922222002023

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين فاهم جياد معيش7482922222002024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين ماجد ناجح حاوه7492922222002027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى642.0091.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين مهدي صالح عالل7502922222002030

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيبيداء حسين دغيم عبد7512922222002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى588.0084.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيبيداء سلمان شغيد داخل7522922222002033

كلية القانون/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيبيداء فالح هول حسين7532922222002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيجنان بدر لوفي متعب7542922222002036

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء رافد جمعه ناجي7552922222002038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء زكي عباس عواد7562922222002039

كلية القانون/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيخلود خيري مويش محار7572922222002040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيداليا عبد االمير بدوي عجه7582922222002041

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيرحاب سعيد كاشي كاوي7592922222002044

كلية اآلداب/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيرمله علي حاجم عبد7602922222002047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء جليل كاظم سلوت7612922222002050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء خالد عبد الزهره جبار7622922222002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء رسول ضايف جاسم7632922222002052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء كريم كاظم كاطع7642922222002057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى643.0091.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء محمد نايف عاجل7652922222002058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء هادي عبد الرضا حللي7662922222002059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0063.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهره ثجيل جبر سويلم7672922222002061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب حرب جاسم عرموش7682922222002062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب حصني منادي معاشي7692922222002064

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب ريسان علي مويش7702922222002066

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب سلمان ماضي خضر7712922222002067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب طالب عميش صراخ7722922222002068

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عاجل عرمش احمد7732922222002069

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0060.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عاد جبر غازي7742922222002070

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عبد الحسين مطر جساب7752922222002071

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب علي جواد كاظم7762922222002072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب علي عبد اليمه حمزه7772922222002073

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عواد مطر حسون7782922222002075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0071.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب لطيف علي ابو اللول7792922222002077

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب لفته نجم عبود7802922222002078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيسحر كاظم ساجت زاوي7812922222002085

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيسلوى عامر أطعيمه سلمان7822922222002087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيضحى فائز حسين عواد7832922222002090

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبه شاكر موسى عبود7842922222002091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيعبير جاسم محمد ساجت7852922222002092

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيغدير رزاق مطر عالوي7862922222002093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيغفران صدام حسين جوير7872922222002095

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيغفران غانم ناصر عبد7882922222002096

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه جميل عبد الحسين مظلوم7892922222002097

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه عماد الدين سباح صالح7902922222002101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه ماجد داخل علي7912922222002102

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر تركي ثامر سهر7922922222002104

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر عزام غازي جالب7932922222002106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر فارس كامل جويد7942922222002107

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيليلى ريسان علي مويش7952922222002108

كلية اآلداب/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيمروه قاسم محمد حسين7962922222002109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى595.0085.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم محمد ثامر فضالة7972922222002111

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنار عيدان جبير واوي7982922222002112

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيميساء تركي ثامر سهر7992922222002114

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الفضيلة للبناتادبينرجس خالد صكبان عطشان8002922222002117
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0077.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه عبد العظيم كاظم حسين8012922222002121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه هيثم عبد العباس عويجي8022922222002122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيهدى حيدر كاظم عاجل8032922222002123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيهديل عارف عالل ناجي8042922222002125

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيهناء حساب ميلح جبار8052922222002126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية الخنساء للبناتادبيأيات حسين فاضل عبد8062922222003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الخنساء للبناتادبيابتهال كريم جاسم محمد8072922222003002

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الخنساء للبناتادبياستبرق حسين علوان مطر8082922222003003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية الخنساء للبناتادبيانوار صباح رحيل محل8092922222003005

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الخنساء للبناتادبيايات محمد سلهو طرفة8102922222003008

كلية التربية/جامعة القادسية533.0076.14اعدادية الخنساء للبناتادبيبشائر عبد االمير غافل عباس8112922222003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14اعدادية الخنساء للبناتادبيبالسم رياض هادي علي8122922222003011

كلية القانون/جامعة المثنى515.0073.57اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين حسن كوين طعيمة8132922222003014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين دخيل جبار بزون8142922222003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين فارس حساب راشد8152922222003017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى630.0090.00اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين فاضل سوادي غثيث8162922222003018

كلية اآلداب/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك خالد عزيز زباله8172922222003020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء عبد الحسن مواش حمد8182922222003025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء محمود ابراهيم حمزه8192922222003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية الخنساء للبناتادبيرباب رزاق رشيد مطشر8202922222003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0071.00اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه خضر عباس عمش8212922222003032

كلية القانون/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه سعد عبد علي عبد الحسين8222922222003033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية الخنساء للبناتادبيرقية نعيم بشين برهان8232922222003034

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حنون عبد الحسين خضير8242922222003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء خيري عبد هللا علي8252922222003041

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عبد الزهره ناصر حسين8262922222003042

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء علي امير علي8272922222003044

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عماد فزاع فرهود8282922222003046

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب حاتم كريم محمد8292922222003050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب حسين فليح عبد نور8302922222003051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عبد الرزاق موسى عبد علي8312922222003053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عبد هللا والي عبد الحسين8322922222003054

كلية اآلداب/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عدنان حويل نجم8332922222003055

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب قاسم كامل تلف8342922222003056

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الخنساء للبناتادبيسارة علي نايف حسن8352922222003059

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية الخنساء للبناتادبيسبأ فؤاد كاظم ضاجر8362922222003060

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الخنساء للبناتادبيسرى حسين مطرود رسن8372922222003061

كلية القانون/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية الخنساء للبناتادبيسكينه توفيق صالح حسين8382922222003062

كلية القانون/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية الخنساء للبناتادبيسكينه قاسم مهدي علوان8392922222003063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0079.00اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى جميل حنوش عبود8402922222003065
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى عباس عظيم عباس8412922222003066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى كريم خضير دريعي8422922222003067

كلية اللغات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه فارس محمود محيسن8432922222003068

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتادبيعلياء صالح داخل طارش8442922222003070

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية الخنساء للبناتادبيغدير عناد عباس عبد8452922222003071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه اياد جابر عبد الواحد8462922222003072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه صالح نجم عبد8472922222003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0071.71اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عبد الحسين والي عبد الحسين8482922222003074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمة مؤيد جاسم عبد هللا8492922222003075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه محسن خناوي صغير8502922222003076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه مهدي عبد الحسين جياد8512922222003079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية الخنساء للبناتادبيفرح محسن اليم محسن8522922222003080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم احمد فليح عبد نور8532922222003081

كلية القانون/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ كريم كاظم بري8542922222003082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية الخنساء للبناتادبينسرين فاضل حالل شريف8552922222003083

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية الخنساء للبناتادبينور احمد عبد الحسن راضي8562922222003085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية الخنساء للبناتادبينور حسين عبد فضل عبيس8572922222003087

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الخنساء للبناتادبينور رياض عبد االئمة كاظم8582922222003088

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الخنساء للبناتادبينور مثنى مهدي جابر8592922222003090

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الخنساء للبناتادبيوفاء مجيد موسى جمعه8602922222003093

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الوفاء للبناتادبياستبرق حسنين احمد سلمان8612922222004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين اسماعيل ساجت خشان8622922222004007

كلية القانون/جامعة المثنى587.0083.86اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين عبد حسين محنه8632922222004008

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين غازي هويجل جوير8642922222004009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء محمد محسن جولي8652922222004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية الوفاء للبناتادبيدعاء عبد الكريم عبد هللا محمد8662922222004013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعدادية الوفاء للبناتادبيدعاء علي عبد الكاظم مطنش8672922222004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء جابر حمود رشم8682922222004017

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء عبد الرزاق حاتم ارزيج8692922222004020

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء قصي ابو حنه حسين8702922222004021

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء محسن رحيم عبد8712922222004022

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية الوفاء للبناتادبيسرى عباس جبار مداعي8722922222004027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية الوفاء للبناتادبيشهد شيال لفته سخيط8732922222004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى564.0080.57اعدادية الوفاء للبناتادبيعهد محمد عباس كاظم8742922222004029

كلية القانون/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمه عبد االمير تركي محمد8752922222004032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى601.0085.86اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمه علي حسين حسن8762922222004033

كلية القانون/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية الوفاء للبناتادبيفاطمه محمد عبد محسن8772922222004035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية الوفاء للبناتادبيمريم جابر حمود رشم8782922222004036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية الوفاء للبناتادبيمريم حيدر عبد غازي8792922222004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية الوفاء للبناتادبيمريم هادي جاسم محمد8802922222004039
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كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الوفاء للبناتادبينور الزهراء حيدر حسين راضي8812922222004042

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الوفاء للبناتادبينوران ثامر عبد االمير سلمان8822922222004043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الوفاء للبناتادبيهبه سمير توفيق كاظم8832922222004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيأسراء شريف عبيد شنون8842922222006001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل458.0065.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيأسيل ماجد محسن عبد8852922222006002

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيأمنه وهب بدر امناحي8862922222006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيآيات هليل محل كطاط8872922222006006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيآيه ناظم فالح خاشي8882922222006007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية ام سلمة للبناتادبياحالم علي نومان حميدي8892922222006010

كلية القانون/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية ام سلمة للبناتادبياسيل حسن ناجي محمد علي8902922222006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية ام سلمة للبناتادبياطياف ميثم عبد هللا زغيرون8912922222006014

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية ام سلمة للبناتادبياالء عباس فاضل صبار8922922222006015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0085.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيام االكرام ناظم عارف راضي8932922222006016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيامنه حسين طاهر جابر8942922222006020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0080.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيايه عجيل محسن برغش8952922222006023

كلية القانون/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيبراء رعد جعفر هادي8962922222006026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0071.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين حسن كمر حسين8972922222006028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى556.0079.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين حسن منديل شاهين8982922222006029

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين سالم عبد فتنان8992922222006031

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين شهاب فاضل جبار9002922222006032

كلية اآلداب/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين عبد االله عبد الحسين عبد الشهيد9012922222006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين فارس طربال عليوي9022922222006039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0073.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين نزار مطشر جبر9032922222006042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك الرحمن صالح كاظم عواد9042922222006043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيحنين شاكر جبر جريب9052922222006049

كلية القانون/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء حسين شاكر سهر9062922222006052

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء فرج بريدي مناع9072922222006054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيخديجه ريسان جياد دنوف9082922222006058

كلية القانون/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيدعاء علي مايع مجيد9092922222006059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيرباب فاهم فالح خاشي9102922222006060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيرحمه علي عذافه جبر9112922222006062

كلية القانون/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه حازم عبد غالي9122922222006064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0077.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه عبد الكاظم بردان دوين9132922222006067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه عبد هللا عبد الحسين لفته9142922222006068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه نعمه عبد االمير مزهر9152922222006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيريام حمود شهد حبيب9162922222006072

كلية القانون/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء أزهر رزاق عبد هللا9172922222006073

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء احمد عبد االمير عجمي9182922222006074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0079.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء فارس عبد الرزاق كاظم9192922222006081

كلية اللغات/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء كاظم فهد كشيش9202922222006084
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كلية التربية/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء مهند راضي ابو هيله9212922222006086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء ميثم غانم ياسر9222922222006087

كلية القانون/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب حسين كريمل شهلول9232922222006089

كلية القانون/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب داخل عريمش غويزي9242922222006091

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى634.0090.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب رحيم عباس حمد9252922222006092

كلية القانون/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب رعد داخل مناحي9262922222006093

كلية القانون/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب صالح جبير سهر9272922222006094

كلية القانون/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينه مويح بهلول ثويني9282922222006098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينه نجم حسون محول9292922222006099

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0060.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجى نعيم حنوف خواف9302922222006103

كلية القانون/جامعة المثنى647.0092.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيسلوى جاسم سوادي عبود9312922222006105

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيسيماء حسين نجم عبد9322922222006106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى642.0091.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيشروق محمد عويد هالوي9332922222006108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيعذراء فارس عامر وثيج9342922222006117

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيعلياء طاهر سلمان محمد9352922222006118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيغدير ناظم فالح خاشي9362922222006121

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيغفران رحيم محمد وساف9372922222006122

كلية القانون/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيغفران مهند عبد الرضا طاهر9382922222006124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمة حيدر عبد الحسين لفته9392922222006125

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه باسم هيتول مظلوم9402922222006127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه حسن عزيز راضي9412922222006128

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه حسن كاظم محيسن9422922222006129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0069.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه ريكان حبيب اعور9432922222006130

كلية اآلداب/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه شخير منشد عطيه9442922222006131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه عدنان كاظم فالح9452922222006132

كلية اآلداب/جامعة القادسية429.0061.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه كريم حنوف خواف9462922222006134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه محسن اسماعيل عسر9472922222006135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه محسن كاظم عبد الحسين9482922222006136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى593.0084.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه نعمان عبد الواحد محمد9492922222006137

كلية القانون/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه يوسف حمزه ناصر9502922222006141

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية ام سلمة للبناتادبيفرح نجم عبيد لفته9512922222006142

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية ام سلمة للبناتادبيمروه كامل غازي حميدي9522922222006147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0062.71اعدادية ام سلمة للبناتادبيمالك صالح سالم سرسوح9532922222006150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيموضي صالح حسون جابر9542922222006151

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603.0086.14اعدادية ام سلمة للبناتادبينبأ دخيل ناهي رطان9552922222006152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية ام سلمة للبناتادبينبأ شاكر صبري خلف9562922222006153

كلية التربية/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيندى خالد بهلول همريع9572922222006155

كلية القانون/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية ام سلمة للبناتادبينور الهدى اكرم عبد دحام9582922222006159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية ام سلمة للبناتادبينور الهدى مؤيد فاهم صالح9592922222006162

كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية ام سلمة للبناتادبينور عبد الكريم عبيد هميل9602922222006165
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيهدى حسين جبوري ياسين9612922222006167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية ام سلمة للبناتادبيورود علي مجلي احمود9622922222006171

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية ام سلمة للبناتادبيوالء كاظم هليل سفهان9632922222006172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية ام سلمة للبناتادبييقين حيدر خضر جساب9642922222006173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى562.0080.29ثانوية عاتكة للبناتادبياحالم محمد فهد عبد الحسين9652922222007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43ثانوية عاتكة للبناتادبيازهار فائق محسن عواد9662922222007002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية عاتكة للبناتادبياماني ضايف بردان فرهود9672922222007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية عاتكة للبناتادبيانوار سامي فاضل رداد9682922222007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء578.0082.57ثانوية عاتكة للبناتادبيبنين حسن غازي مفتن9692922222007006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0080.86ثانوية عاتكة للبناتادبيبنين عباس كريم ساجت9702922222007007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى525.0075.00ثانوية عاتكة للبناتادبيتسنيم سعد خضير عباس9712922222007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى603.0086.14ثانوية عاتكة للبناتادبيخالده محسن محل عاكول9722922222007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء ثجيل غالي سمير9732922222007013

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء صالح كريم عباس9742922222007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء فيصل علوان ناصر9752922222007016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء هادي بستان جعفر9762922222007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء هلول لوفي كروش9772922222007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب عالوي وحيد شناوه9782922222007020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57ثانوية عاتكة للبناتادبيساره عبد الخضر عبد هللا حسين9792922222007022

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية عاتكة للبناتادبيشهد محسن شخير عريبي9802922222007024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0076.14ثانوية عاتكة للبناتادبيطيبه طارق نعيم عباس9812922222007026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية عاتكة للبناتادبيغدير فاخر محمد زغيرون9822922222007030

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه حسن لفته عجه9832922222007031

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه حسين فاضل داخل9842922222007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية عاتكة للبناتادبينور سفاح شعيبث كعيد9852922222007038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43ثانوية عاتكة للبناتادبيوفاء احمد مطر تويه9862922222007039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية خديجة للبناتادبيامل هادي حيال داخل9872922222008001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579.0082.71ثانوية خديجة للبناتادبيايه حيدر جواد عباس9882922222008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516.0073.71ثانوية خديجة للبناتادبيبنين سعد عامر مطر9892922222008005

كلية القانون/جامعة المثنى571.0081.57ثانوية خديجة للبناتادبيبنين علي كريم نذير9902922222008008

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية خديجة للبناتادبيبنين كاظم نعمه جعفر9912922222008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574.0082.00ثانوية خديجة للبناتادبيحنين داخل فياض جبار9922922222008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71ثانوية خديجة للبناتادبيحنين سعد عزيز حميد9932922222008011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00ثانوية خديجة للبناتادبيحوراء حسين عالوي حران9942922222008012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى527.0075.29ثانوية خديجة للبناتادبيرحاب جاسم هلول محمد9952922222008013

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية خديجة للبناتادبيرقيه عصام حسين خفيف9962922222008014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى622.0088.86ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء حازم جليل غريب9972922222008017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء حيدر حسين علي9982922222008018

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء عبد االمير عطيه جاسم9992922222008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء عطا هللا سعود عبود10002922222008021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0082.29ثانوية خديجة للبناتادبيزهره عبيد عبد هللا محمد10012922222008024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0063.71ثانوية خديجة للبناتادبيصابرين علي جبار وذيف10022922222008030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0077.29ثانوية خديجة للبناتادبيطيبه هاتف عطشان حسين10032922222008033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى509.0072.71ثانوية خديجة للبناتادبيغدير عادل عبد عواد10042922222008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0071.71ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه حيدر علي سالم10052922222008036

كلية اللغات/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه رضا علي راضي10062922222008037

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه عفات حسن رحمه10072922222008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه علي منصور جبار10082922222008039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى532.0076.00ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه محمد ناصر حسين10092922222008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0071.29ثانوية خديجة للبناتادبيلمياء ستار هاني ردام10102922222008043

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية خديجة للبناتادبيمروه محمد شريف عجيل10112922222008044

كلية اآلداب/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية خديجة للبناتادبيمريم جميل عليوي سهر10122922222008045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29ثانوية خديجة للبناتادبيمريم ماجد كاظم متعب10132922222008046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية خديجة للبناتادبيمسار ناصر حمود رسن10142922222008047

كلية القانون/جامعة المثنى524.0074.86ثانوية خديجة للبناتادبيمعصومه محمد جباري قريش10152922222008048

كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0061.14ثانوية خديجة للبناتادبيمنار عدنان داخل صافي10162922222008049

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية خديجة للبناتادبينور احمد عبد الكاظم داخل10172922222008050

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الوالية للبناتادبيانعام ناصر عبد خطار10182922222009004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الوالية للبناتادبيايمان كريم خضير زياره10192922222009005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43اعدادية الوالية للبناتادبيايه ريسان كامل حسين10202922222009006

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية الوالية للبناتادبيبتول محمد دويج حسين10212922222009007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية الوالية للبناتادبيبشرى مهدي صالح كحيش10222922222009008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الوالية للبناتادبيبنين راضي جبار محان10232922222009009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية الوالية للبناتادبيبنين علي جريمخ خضير10242922222009011

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية الوالية للبناتادبيحال علي حمزه محمد10252922222009014

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الوالية للبناتادبيخلود محمد جنخير كسار10262922222009018

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الوالية للبناتادبيدالل خضير داخل عرض10272922222009019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الوالية للبناتادبيرحيمه عبد الزهره رحيم ابراهيم10282922222009021

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية الوالية للبناتادبيرقيه قاسم عريان عبد10292922222009023

كلية القانون/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية الوالية للبناتادبيزهراء راضي كاظم حمود10302922222009026

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الوالية للبناتادبيزهراء قصي ضايف كامل10312922222009030

كلية اآلداب/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الوالية للبناتادبيزهراء لفته كريم حمود10322922222009031

كلية اآلداب/جامعة القادسية429.0061.29اعدادية الوالية للبناتادبيزينب جاسم محمد راضي10332922222009032

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00اعدادية الوالية للبناتادبيزينب حسين كاظم حمود10342922222009033

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الوالية للبناتادبيسلوى ياسين سوادي خضر10352922222009036

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الوالية للبناتادبيسميره سالم ثامر حسين10362922222009037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية الوالية للبناتادبيسهى سمير جبار مبيدر10372922222009038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية الوالية للبناتادبيصفاء علي شناوه علي10382922222009040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0071.00اعدادية الوالية للبناتادبيضحى ماجد شوان عبد10392922222009041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الوالية للبناتادبيفاطمه هادي دخيل عطيه10402922222009045
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كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية الوالية للبناتادبيفرقان عدنان ناجي شمخي10412922222009046

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الوالية للبناتادبيفضاء فليح حسن غازي10422922222009047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الوالية للبناتادبيلمياء غانم كاطع شهيد10432922222009049

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الوالية للبناتادبيمريم رحمن عبد العالي عبد الحمزه10442922222009050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى545.0077.86اعدادية الوالية للبناتادبيمريم عبد هللا خضر عويد10452922222009051

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الوالية للبناتادبيمريم كامل عبيد خضر10462922222009052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية الوالية للبناتادبيمنى منصور محمد عبيد10472922222009053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية الوالية للبناتادبينور ياسين جبار محان10482922222009056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية الوالية للبناتادبيوسن موجد مديح حسن10492922222009058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى585.0083.57ثانوية المجد للبناتادبياسراء سعد بعرور هادي10502922222010001

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية المجد للبناتادبياسماء مسير داخل مهيدي10512922222010002

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية المجد للبناتادبياشواق فاهم شاكر اعطية10522922222010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71ثانوية المجد للبناتادبياطياف جساب عبيد عجه10532922222010004

كلية القانون/جامعة المثنى505.0072.14ثانوية المجد للبناتادبيانوار جليل شخير رمثان10542922222010010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86ثانوية المجد للبناتادبيبنين بشير كاظم عبد الحسين10552922222010012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية المجد للبناتادبيبنين قاسم عبد الزهره رهيج10562922222010013

كلية القانون/جامعة المثنى505.0072.14ثانوية المجد للبناتادبيبنين قاسم عبد مظلوم10572922222010014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى516.0073.71ثانوية المجد للبناتادبيتقى باسم براك خضير10582922222010015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى524.0074.86ثانوية المجد للبناتادبيحوراء باسم عبد نور الويتي10592922222010016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43ثانوية المجد للبناتادبيحوراء حسيب عاجل عبادي10602922222010017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29ثانوية المجد للبناتادبيخديجه احمد عبد الكاظم خزام10612922222010019

كلية القانون/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية المجد للبناتادبيرباب سالم صالح نعيمه10622922222010022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29ثانوية المجد للبناتادبيرجاء محمد صياح كشاش10632922222010024

كلية القانون/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية المجد للبناتادبيزهراء مهند كامل منصور10642922222010027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية المجد للبناتادبيزينب جليل هادي جعفر10652922222010028

كلية القانون/جامعة المثنى511.0073.00ثانوية المجد للبناتادبيساره مناع عريف فتنان10662922222010030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى635.0090.71ثانوية المجد للبناتادبيسهى احمد علي حاذور10672922222010032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية المجد للبناتادبيصابرين عجمي فرج عبيد10682922222010034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية المجد للبناتادبيصابرين نعيم عبد حسين10692922222010035

كلية اآلداب/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية المجد للبناتادبيعذراء نعيم عبد حسين10702922222010037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية المجد للبناتادبيفاطمه ناجي جواد ناصر10712922222010039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى618.0088.29ثانوية المجد للبناتادبيكوثر معين لويتي ابراهيم10722922222010041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى585.0083.57ثانوية المجد للبناتادبيمروه جبير مجلي عطيوي10732922222010042

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية المجد للبناتادبيمناهل سعد حمود عذاب10742922222010044

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية المجد للبناتادبيمنى خيري تركي علوان10752922222010045

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية المجد للبناتادبيميالد حيدر علي حاذور10762922222010046

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية المجد للبناتادبينرجس سعد مهجر عنان10772922222010047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0071.29ثانوية المجد للبناتادبينرجس صالح عبد عويده10782922222010048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية المجد للبناتادبينرجس عماد شهيب ناصر10792922222010049

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية481.0068.71ثانوية المجد للبناتادبينرجس هادي كريم مهلي10802922222010050
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية المجد للبناتادبيهبه حسين جفات هدهود10812922222010052

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14ثانوية المجد للبناتادبيوجدان علي جبل موسى10822922222010053

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية البسملة للبناتادبيأيات عبد هللا كريم طالل10832922222011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0081.71ثانوية البسملة للبناتادبياطياف رهيف وبدان سلمان10842922222011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى594.0084.86ثانوية البسملة للبناتادبيانعام عبد الحسين فزاع وناس10852922222011009

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية البسملة للبناتادبيبتول صالح حسن منهل10862922222011012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0080.00ثانوية البسملة للبناتادبيبتول هاتف خشان ايدام10872922222011013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية البسملة للبناتادبيبنين حسن صالح عبد الحسن10882922222011014

كلية اآلداب/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية البسملة للبناتادبيحوراء صدام نعاس عباس10892922222011017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى524.0074.86ثانوية البسملة للبناتادبيدعاء كريم جخيم جاسم10902922222011019

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية البسملة للبناتادبيدنيا حسين برحاوي سدخان10912922222011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء ياسر طعيمه منشد10922922222011027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57ثانوية البسملة للبناتادبيزينب عواد كاظم حسن10932922222011030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى644.0092.00ثانوية البسملة للبناتادبيشيرين رزاق زعل ساجت10942922222011032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى570.0081.43ثانوية البسملة للبناتادبيعبير راهي مطشر ظاهر10952922222011033

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية البسملة للبناتادبيعذراء عواد حرجان زغير10962922222011034

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57ثانوية البسملة للبناتادبيعذراء قاسم برحاوي سدخان10972922222011035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية البسملة للبناتادبيمريم صالح فزاع وناس10982922222011042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية البسملة للبناتادبيمريم فاضل براك شحاته10992922222011043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى575.0082.14ثانوية البسملة للبناتادبيمنار حاجم مزهر ناهي11002922222011044

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية البسملة للبناتادبيندى طالب عطية شوين11012922222011048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى589.0084.14ثانوية ام ابيها للبناتادبياسراء صاحب جبار عبد11022922222012003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00ثانوية ام ابيها للبناتادبياسماء علي حسين جاسم11032922222012005

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86ثانوية ام ابيها للبناتادبياسماء محسن بودوش حميدي11042922222012006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86ثانوية ام ابيها للبناتادبياطياف راسم سلمان كاظم11052922222012007

كلية اآلداب/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيافكار قاسم جفجير محسن11062922222012008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية ام ابيها للبناتادبياماني عادل زغير شوجة11072922222012009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية ام ابيها للبناتادبيايمان جميل فرحان محيبس11082922222012015

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيبتول جابر سلمان كاظم11092922222012016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيتبارك عباس كاظم عبد11102922222012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86ثانوية ام ابيها للبناتادبيتبارك عريان عبد مويت11112922222012020

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية ام ابيها للبناتادبيحوراء رزاق مثكال مطشر11122922222012022

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية ام ابيها للبناتادبيحوراء صاحب حرب حيذور11132922222012023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى664.0094.86ثانوية ام ابيها للبناتادبيحوراء عبادي انشينش مركب11142922222012024

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية ام ابيها للبناتادبيحياه عباس صكبان كاظم11152922222012026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى525.0075.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيدعاء صافي فهد غزاي11162922222012028

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية ام ابيها للبناتادبيرحاب هاني عواد سالم11172922222012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71ثانوية ام ابيها للبناتادبيزينب تركي منشد حمود11182922222012032

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية ام ابيها للبناتادبيزينب فاضل حسين كيطان11192922222012033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى563.0080.43ثانوية ام ابيها للبناتادبيسحر عواد ضاحي محيسن11202922222012035
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كلية اللغات/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية ام ابيها للبناتادبيشفاء جفات جويد عبد الحسين11212922222012037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43ثانوية ام ابيها للبناتادبيعنود ياسين كاظم حنظل11222922222012038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى598.0085.43ثانوية ام ابيها للبناتادبيغدير جاسم محمد انشينش11232922222012039

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية475.0067.86ثانوية ام ابيها للبناتادبيغيداء جاسم حنون حميدي11242922222012040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0082.29ثانوية ام ابيها للبناتادبيفاطمة حميد حسين فضالة11252922222012041

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57ثانوية ام ابيها للبناتادبيكوثر كريم حمادي راهي11262922222012043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية ام ابيها للبناتادبيمريم علي حاصود عبد11272922222012044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0082.29ثانوية ام ابيها للبناتادبيمنار رزاق نجم عبد هللا11282922222012045

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57ثانوية ام ابيها للبناتادبينور الهدى محمد مطر عنيفش11292922222012048

كلية القانون/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية ام ابيها للبناتادبيهبه نعيم مجلي شوجة11302922222012049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0077.71ثانوية ام ابيها للبناتادبيهدى حسين جفات مبارك11312922222012050

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية القبلتين للبناتادبيانوار عبد الحسين عمران حسين11322922222013005

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية القبلتين للبناتادبيانوار عبد نور داخل فرحان11332922222013006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى526.0075.14ثانوية القبلتين للبناتادبيايات وبدان جخيم سعد11342922222013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0077.29ثانوية القبلتين للبناتادبيحنان كدر كشيش خنجر11352922222013017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى618.0088.29ثانوية القبلتين للبناتادبيحوراء عبود خليف فنيخ11362922222013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86ثانوية القبلتين للبناتادبيدعاء حسن مكصود فهيد11372922222013019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية القبلتين للبناتادبيزهراء بنيان لوفي طشاش11382922222013021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى519.0074.14ثانوية القبلتين للبناتادبيسعيدة كريم ضباب عبد11392922222013024

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية القبلتين للبناتادبيشكران عمار محمد عودة11402922222013026

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية القبلتين للبناتادبيصابرين احمد راضي ضيدان11412922222013027

كلية القانون/جامعة المثنى520.0074.29ثانوية القبلتين للبناتادبيصابرين عطيه محيسن محمد11422922222013028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى649.0092.71ثانوية القبلتين للبناتادبيضحى ساري غضبان خليوي11432922222013030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0080.71ثانوية القبلتين للبناتادبيعبير قاسم رحيم حمد11442922222013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0067.43ثانوية القبلتين للبناتادبيعذراء حسين خضير جاسم11452922222013033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى612.0087.43ثانوية القبلتين للبناتادبيعذراء عبد الحسين بجاي عبد11462922222013034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية القبلتين للبناتادبيغدير جدعان ناصر عبد النبي11472922222013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14ثانوية القبلتين للبناتادبيفاطمه حامد حسون عباس11482922222013038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية القبلتين للبناتادبيفاطمه عادل جريمخ شنير11492922222013039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية القبلتين للبناتادبيمها ضيف هللا بين محمد11502922222013042

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية القبلتين للبناتادبينور الهدى حمد جفات مدفون11512922222013043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية القبلتين للبناتادبيوفاء محمد بشير جبير11522922222013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508.0072.57ثانوية المناسك للبناتادبيأسيل رحيم نعمه حسون11532922222014001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى590.0084.29ثانوية المناسك للبناتادبياسماء جاسم زغير عفات11542922222014003

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية466.0066.57ثانوية المناسك للبناتادبياسيل ساجد عبد االمير راضي11552922222014005

كلية القانون/جامعة المثنى550.0078.57ثانوية المناسك للبناتادبياالء جابر ناصر حسين11562922222014008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43ثانوية المناسك للبناتادبيبنين حسن جياد اسيود11572922222014011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك احمد محسن علي11582922222014013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك مهدي محمد حمادي11592922222014015

كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0064.29ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء حامد عبد الباري جريب11602922222014020
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التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء شاكر موسى جعفر11612922222014021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى617.0088.14ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء مسافر شاكر عبد11622922222014023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية المناسك للبناتادبيرقية جاسب كريم جاسم11632922222014027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء عباس نعمه كاظم11642922222014030

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء عالوي كسار علوان11652922222014032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء غازي نعمه اعور11662922222014034

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية المناسك للبناتادبيزينب توفيق عبد محمد11672922222014036

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية372.0053.14ثانوية المناسك للبناتادبيزينب صالح مهدي حسين11682922222014037

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية المناسك للبناتادبيزينب عدنان حمزة حسن11692922222014038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0069.57ثانوية المناسك للبناتادبيزينب عقيل علي عوده11702922222014039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية المناسك للبناتادبيزينب وسام عبد الرزاق مطشر11712922222014041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية المناسك للبناتادبيسناء ماجد حديان غثيث11722922222014042

كلية القانون/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية المناسك للبناتادبيشفاء شاكر ملحاوي منشد11732922222014044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550.0078.57ثانوية المناسك للبناتادبيشهد عبود كشيش منو11742922222014045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى611.0087.29ثانوية المناسك للبناتادبيشهد هاتف فاهم كسار11752922222014046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0077.71ثانوية المناسك للبناتادبيضالل حسين عذيب اعور11762922222014047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14ثانوية المناسك للبناتادبيغدير عدي عوده كاظم11772922222014048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية المناسك للبناتادبيغدير محمود طحيور كريم11782922222014049

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0060.57ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه حسون كامل حسين11792922222014052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0077.43ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه نعمه كاظم غباني11802922222014053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0077.29ثانوية المناسك للبناتادبيكفاء جبار شريف حمادي11812922222014055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57ثانوية المناسك للبناتادبيكوثر فالح حسن عبد11822922222014056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى510.0072.86ثانوية المناسك للبناتادبيمنار خضير حسن جبار11832922222014058

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية المناسك للبناتادبينورس علي رهيف مكتوب11842922222014062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29ثانوية المناسك للبناتادبينوره راضي عبد الحسين عباس11852922222014063

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى509.0072.71ثانوية الشذرات للبناتادبياسراء صالح نعمة محمد11862922222015002

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0061.57ثانوية الشذرات للبناتادبيافراح حسين حسن محمد11872922222015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0072.00ثانوية الشذرات للبناتادبيامل رحيم حسن شوكة11882922222015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86ثانوية الشذرات للبناتادبياميره شالل فاضل مشعب11892922222015005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية الشذرات للبناتادبيانوار فاهم تركي منشد11902922222015007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية الشذرات للبناتادبيايات خليل لفته ناصر11912922222015009

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86ثانوية الشذرات للبناتادبيبشرى ماجد حميد كاظم11922922222015010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية الشذرات للبناتادبيبنين ياس خضر معجون11932922222015013

كلية اآلداب/جامعة بابل457.0065.29ثانوية الشذرات للبناتادبيجنات طالب عبد هللا جاسم11942922222015015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية الشذرات للبناتادبيحوراء عبد هللا كاظم قمر11952922222015017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00ثانوية الشذرات للبناتادبيحوراء مجيد عمران علك11962922222015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14ثانوية الشذرات للبناتادبيخديجة مهدي علوان جساب11972922222015019

كلية االثار/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية الشذرات للبناتادبيرغد ثامر جحيل ذخير11982922222015023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى580.0082.86ثانوية الشذرات للبناتادبيرواء صاحب خليف طبر11992922222015025

كلية اآلداب/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية الشذرات للبناتادبيزهراء جابر حسين ناصر12002922222015026
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية الشذرات للبناتادبيزهراء محمد حنوش عبود12012922222015028

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية الشذرات للبناتادبيزهراء محمد محسن سلمان12022922222015029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0071.00ثانوية الشذرات للبناتادبيزينب محمد حنوش عبود12032922222015032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى649.0092.71ثانوية الشذرات للبناتادبيزينب نعمه واجد طاهر12042922222015033

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71ثانوية الشذرات للبناتادبيطيبه حامد ضعيف سوادي12052922222015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29ثانوية الشذرات للبناتادبيفاطمه شلبه غالي عياش12062922222015038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية الشذرات للبناتادبيفرات نعمه فرحان عبود12072922222015039

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الشذرات للبناتادبيكوثر رحمن سوادي وليد12082922222015041

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية الشذرات للبناتادبيمريم محمد عاجل جابر12092922222015043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579.0082.71ثانوية الشذرات للبناتادبيمنتهى رياض لهمود غياض12102922222015044

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية الشذرات للبناتادبينور الهدى سوادي عويز حسن12112922222015047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى622.0088.86ثانوية الشذرات للبناتادبيورود علي حمداوي عبد النبي12122922222015048

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية الشذرات للبناتادبيورود محمد تمل هربود12132922222015049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسماء يونس شجاي شناوه12142922222016001

كلية القانون/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيأزهار خالد سعودي عبد االمير12152922222016004

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيازهار رحمن عباس كاظم12162922222016005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسراء عبد الكريم يوسف حسين12172922222016006

كلية القانون/جامعة المثنى553.0079.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسالم علي كامل نوهي12182922222016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيايات حيدر كاظم سلمان12192922222016010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين ابراهيم حمزه حسين12202922222016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك حيدر محمد عبد12212922222016020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتقى حكمت جاسم عبد هللا12222922222016024

كلية اآلداب/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيحوراء احمد جبار محمد12232922222016025

كلية القانون/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيحوراء نايف فهد عنفاش12242922222016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيحوراء نعيم مطير عبود12252922222016030

كلية اللغات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه أمير موسى جعفر12262922222016034

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه حسين لفته فنغش12272922222016037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه علي كريم فيصل12282922222016038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى527.0075.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيريام فيصل غازي طارش12292922222016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء باسم جاسم خضر12302922222016041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء حسين عطيه محسن12312922222016043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عبد العباس حسين سلبوح12322922222016047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء كدر ايدام عباس12332922222016048

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء مسلم احمد عصيد12342922222016049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيساره علي جعيول عجه12352922222016060

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشهد حيدر صادق داخل12362922222016062

كلية القانون/جامعة المثنى589.0084.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشهد عدوان كاظم ابراهيم12372922222016063

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشيماء عباس رزاق جلعوط12382922222016064

كلية اآلداب/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيضحى رقيب حسن علي12392922222016066

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيطيبه حسن خضر علي12402922222016071
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيطيبه عالء محمد عباس12412922222016072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0071.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه تكليف كريم سهر12422922222016075

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه علي شالكه عبد12432922222016077

كلية القانون/جامعة المثنى644.0092.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه علي عبد غازي12442922222016078

كلية اآلداب/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه محمد سعدون حسن12452922222016080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه مناف طالب نعوم12462922222016082

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفرح تأميم جهاد سلمان12472922222016083

كلية القانون/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيلبلبة صالح جاسم محمد12482922222016085

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم علي شاكر عبد الكريم12492922222016088

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم نزار عبد هللا عباس12502922222016089

كلية اللغات/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينجوى نبيل كامل عاجل12512922222016093

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينهى احسان عبد االمير جبر12522922222016094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور الهدى حسين فرحان حسين12532922222016095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينوره احمد خضير عباس12542922222016102

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية المصابيح للبناتادبيأنوار جبار سوادي محمد12552922222017001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار515.0073.57ثانوية المصابيح للبناتادبيآيه انعيم سالم حكرص12562922222017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية المصابيح للبناتادبيالهام كاظم عناد غالي12572922222017004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار443.0063.29ثانوية المصابيح للبناتادبيامال علي تايه كاظم12582922222017006

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية المصابيح للبناتادبيبتول جواد كاظم حسن12592922222017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57ثانوية المصابيح للبناتادبيبتول خالد لفته غويض12602922222017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية المصابيح للبناتادبيتبارك احسان ابراهيم جاسم12612922222017012

كلية القانون/جامعة المثنى599.0085.57ثانوية المصابيح للبناتادبيحوراء كاظم كمين عطشان12622922222017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71ثانوية المصابيح للبناتادبيحوراء كريم مشاي عليخ12632922222017015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0076.86ثانوية المصابيح للبناتادبيخديجه حسن عزيز محمد12642922222017017

كلية القانون/جامعة المثنى517.0073.86ثانوية المصابيح للبناتادبيزهراء أحسان أبراهيم جاسم12652922222017019

كلية القانون/جامعة المثنى518.0074.00ثانوية المصابيح للبناتادبيزهراء راضي محسن حسين12662922222017021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى617.0088.14ثانوية المصابيح للبناتادبيزهراء عمار نزار خشوش12672922222017022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب سالم كويني جابر12682922222017023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب عدنان كاظم محمد12692922222017024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550.0078.57ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب مهند قاسم عباس12702922222017028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية المصابيح للبناتادبيسجى سعد رضا فرج12712922222017030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء459.0065.57ثانوية المصابيح للبناتادبيفاطمه جواد كاظم صلبوخ12722922222017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية المصابيح للبناتادبيفاطمه حيدر محمد كاظم12732922222017036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29ثانوية المصابيح للبناتادبيكفاح احمد غالي عطيه12742922222017044

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية المصابيح للبناتادبيمريم ابراهيم حسين حاشوش12752922222017046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى541.0077.29ثانوية المصابيح للبناتادبيمنار خالد رهيف خماط12762922222017047

كلية اآلداب/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية المصابيح للبناتادبينور حليم عبد الزهره جابر12772922222017050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية المصابيح للبناتادبيهديل سوادي حمود ذباح12782922222017051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار576.0082.29ثانوية الوداد للبناتادبيامل حيدر شهد جابر12792922222018003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية الوداد للبناتادبيايمان مسلم جخيور سلطان12802922222018005

103 من 32صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

المثنى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية الوداد للبناتادبيبشرى رهيف سعد محل12812922222018006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية الوداد للبناتادبيتبارك سعد كعيم جابر12822922222018007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية الوداد للبناتادبيرباب جبر دريول عكاب12832922222018009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29ثانوية الوداد للبناتادبيريمه صبحي كاظم مصبح12842922222018010

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية الوداد للبناتادبيزهراء حوشان دريول عكاب12852922222018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية الوداد للبناتادبيزهراء عبد الحسين زراق عويد12862922222018012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية الوداد للبناتادبيزهراء نزار احمد ناصر12872922222018013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية الوداد للبناتادبيزينب ثويني كاظم سلمان12882922222018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية الوداد للبناتادبيزينب عباس عبد الكاظم ارجيوي12892922222018017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية الوداد للبناتادبيزينب قاسم اليف دحام12902922222018018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية الوداد للبناتادبيزينب كريم جابر سلمان12912922222018019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية الوداد للبناتادبيزينب محمد نذير هذال12922922222018020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية الوداد للبناتادبيساجدة طاهر حميد خلوف12932922222018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية الوداد للبناتادبيشفاء ثامر فرحان محي12942922222018022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية الوداد للبناتادبيصفا ابراهيم عبد كنين12952922222018023

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0060.57ثانوية الوداد للبناتادبيكوثر مرزوك غنيم عرار12962922222018027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى668.0095.43ثانوية الوداد للبناتادبيمروة ابراهيم عبد كنين12972922222018028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0074.14ثانوية الوداد للبناتادبيمريم جبر موتان جاسم12982922222018029

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الوداد للبناتادبيمنتهى مدعي موتان محل12992922222018030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية الوداد للبناتادبينور لعيوس جبر عوده13002922222018031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى641.0091.57ثانوية الوداد للبناتادبيوديان محسن مشيط منشد13012922222018033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية الوداد للبناتادبيوفاء كريم علك مديغن13022922222018034

كلية القانون/جامعة المثنى579.0082.71ثانوية االمل للبناتادبيايه حميد مجيد رزوقي13032922222019001

كلية القانون/جامعة المثنى510.0072.86ثانوية االمل للبناتادبيبنين حسين نجم عبد13042922222019002

كلية اللغات/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية االمل للبناتادبيبنين عماد كاظم عبد هللا13052922222019003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494.0070.57ثانوية االمل للبناتادبيتغريد فالح حامد غالي13062922222019004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0081.71ثانوية االمل للبناتادبيرسل مجيد مكي مزيد13072922222019007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71ثانوية االمل للبناتادبيرسل محمد رحيم عبد االمير13082922222019008

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية االمل للبناتادبيرقيه جميل هالل ناصر13092922222019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71ثانوية االمل للبناتادبيرقيه فارس عيدان جياد13102922222019010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية االمل للبناتادبيزينب علي جابر راضي13112922222019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية االمل للبناتادبيزينب محمد منشد علي13122922222019012

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية االمل للبناتادبيغفران احمد تكليف مهدي13132922222019013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية االمل للبناتادبيلمياء لطيف فتين عواد13142922222019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508.0072.57ثانوية االمل للبناتادبينور جميل جبار كاظم13152922222019015

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية االمل للبناتادبيهدى مهند عبد الرزاق حسن13162922222019016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية604.0086.29ثانوية االمل للبناتادبييقين نصير عبد الزهره جبير13172922222019017

كلية القانون/جامعة المثنى511.0073.00ثانوية الحطيم للبناتادبيبنين سعد داود رويهي13182922222020002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية الحطيم للبناتادبيبنين مجدي عبد هللا كاظم13192922222020003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية607.0086.71ثانوية الحطيم للبناتادبيعبير حمدان عادن عجوب13202922222020010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29ثانوية الحطيم للبناتادبيناديه حميد داخل عذافه13212922222020011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية الشريعة للبناتادبياسماء جابر حاتم كاطع13222922222021001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية الشريعة للبناتادبيامنه جزاع ناصر حسين13232922222021002

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الشريعة للبناتادبيبتول رحيم ناصر رويضي13242922222021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية الشريعة للبناتادبيبتول منشد جليب خيوب13252922222021005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية الشريعة للبناتادبيتبارك جاسم نعمه عبد13262922222021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى568.0081.14ثانوية الشريعة للبناتادبيحوراء داخل دعيبل فهد13272922222021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14ثانوية الشريعة للبناتادبيخديجه صالح عبد هللا فزاع13282922222021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43ثانوية الشريعة للبناتادبيرهف صالح مجرور شنان13292922222021012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء سعد كني حسين13302922222021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء ناجح عبد العباس سكر13312922222021017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الشريعة للبناتادبيساره سامي غثيث دهو13322922222021020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية الشريعة للبناتادبيساره محمد هباس جدوع13332922222021021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00ثانوية الشريعة للبناتادبيسجى فاضل بدر رويضي13342922222021022

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية الشريعة للبناتادبيسلوان كريم زغير عصفور13352922222021023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى632.0090.29ثانوية الشريعة للبناتادبيطيبه حيدر رداد هباس13362922222021024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى645.0092.14ثانوية الشريعة للبناتادبيعبير سعيد زكي هداد13372922222021025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71ثانوية الشريعة للبناتادبيغدير صادق عبد االمير سوادي13382922222021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية الشريعة للبناتادبيفاطمة طالب منشد عباس13392922222021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43ثانوية الشريعة للبناتادبيفاطمه صالح جبر كاظم13402922222021028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الشريعة للبناتادبيفاطمه كزار سرهيد حتحوت13412922222021029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى557.0079.57ثانوية الشريعة للبناتادبيفطم عاجل كاظم فهد13422922222021030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية الشريعة للبناتادبيمروه حيدر لفته غالي13432922222021032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الشريعة للبناتادبينور رزاق عبد علي مصعط13442922222021033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71ثانوية النور للبناتادبياحالم جاهل ضاحي ناصر13452922222022001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57ثانوية النور للبناتادبياطياف كاظم عطيه حسن13462922222022005

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29ثانوية النور للبناتادبياالء شاكر برهان جبار13472922222022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71ثانوية النور للبناتادبيايالف مهدي حميد عبد13482922222022013

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية النور للبناتادبيأيه جاسم محمد حمزه13492922222022014

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية النور للبناتادبيايه رسول باقر عبد الحسين13502922222022015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية النور للبناتادبيايه رياض قابل سلمان13512922222022016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00ثانوية النور للبناتادبيبتول منذر كامل فريخ13522922222022020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86ثانوية النور للبناتادبيبنين جميل مهول حسان13532922222022021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية النور للبناتادبيبنين سالم عريف عبد13542922222022022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86ثانوية النور للبناتادبيبنين عبد الحسين محمد حسين13552922222022023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية النور للبناتادبيبنين عطيه داخل عبطان13562922222022025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0069.86ثانوية النور للبناتادبيبنين عماد سريح عبادي13572922222022027

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية النور للبناتادبيبنين كاظم ناصر حسين13582922222022029

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية440.0062.86ثانوية النور للبناتادبيتبارك رسول ناظم عطيه13592922222022034

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية النور للبناتادبيتبارك عناد ياسين مطشر13602922222022035
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قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14ثانوية النور للبناتادبيتهاني محمد ساجت مطر13612922222022038

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية النور للبناتادبيحوراء عبود محمد عباس13622922222022043

كلية القانون/جامعة المثنى518.0074.00ثانوية النور للبناتادبيخديجه حسين كاطع مدلل13632922222022044

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية النور للبناتادبيخلود سعد مطر عبار13642922222022045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى561.0080.14ثانوية النور للبناتادبيخلود مسافر سوادي جيثوم13652922222022046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية النور للبناتادبيخيرات فاتك عناد مزهر13662922222022047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية النور للبناتادبيدعاء علي عباس خضير13672922222022051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0080.71ثانوية النور للبناتادبيدعاء علي ونان جبار13682922222022052

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية النور للبناتادبيرقيه رحيم خضر جوده13692922222022059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية النور للبناتادبيرقيه علي هاشم محمد13702922222022060

كلية التربية/جامعة القادسية507.0072.43ثانوية النور للبناتادبيرقيه كاظم محمد عبيد13712922222022062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية النور للبناتادبيزمن سعد أسوادي شهد13722922222022068

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية النور للبناتادبيزهراء جبار هالل شياع13732922222022070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية النور للبناتادبيزهراء حاتم مطر ساجت13742922222022071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى528.0075.43ثانوية النور للبناتادبيزهراء شهيد هادي جبار13752922222022076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى551.0078.71ثانوية النور للبناتادبيزهراء صاحب عبد االمير عبد العالي13762922222022077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0079.86ثانوية النور للبناتادبيزهراء عبد الزهره مدلول رحيم13772922222022078

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية490.0070.00ثانوية النور للبناتادبيزهراء قابل سلمان لفته13782922222022079

كلية اللغات/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية النور للبناتادبيزهراء محمد داخل مهدي13792922222022081

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية النور للبناتادبيزينب عامر جبير حسون13802922222022091

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية النور للبناتادبيزينب قاسم حسين كعيم13812922222022093

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية النور للبناتادبيزينب ناجي حسين عبد علي13822922222022095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14ثانوية النور للبناتادبيسحر حامد محيل حيدر13832922222022096

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية النور للبناتادبيصبا حميد فرحان منفي13842922222022097

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43ثانوية النور للبناتادبيطيبه معتصم توفيق عبيد13852922222022100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية النور للبناتادبيعذراء حسون جريو مغير13862922222022104

كلية القانون/جامعة المثنى532.0076.00ثانوية النور للبناتادبيعهد قاسم حمزه حمدي13872922222022107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00ثانوية النور للبناتادبيغفران كامل راضي عيدان13882922222022109

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية النور للبناتادبيغيداء مالك عناد غالي13892922222022110

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43ثانوية النور للبناتادبيفاطمه جميل علي كمر13902922222022111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508.0072.57ثانوية النور للبناتادبيفاطمه حسن داخل غالي13912922222022112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى558.0079.71ثانوية النور للبناتادبيفاطمه حيدر جمعه بحلوس13922922222022114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى592.0084.57ثانوية النور للبناتادبيفاطمه رحيم عبد الحسن جارس13932922222022116

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57ثانوية النور للبناتادبيفاطمه رحيم هويدي جابر13942922222022117

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14ثانوية النور للبناتادبيفاطمه يوسف محمد دحام13952922222022123

كلية القانون/جامعة المثنى534.0076.29ثانوية النور للبناتادبيكريمه بزون زغير صالح13962922222022124

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0062.86ثانوية النور للبناتادبيلقاء مديح حسن عبد13972922222022126

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى642.0091.71ثانوية النور للبناتادبيمنار عبد هللا فاضل حسون13982922222022130

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى516.0073.71ثانوية النور للبناتادبينبأ علي كاظم ليهوب13992922222022134

كلية التربية/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية النور للبناتادبينبأ محسن داخل ديان14002922222022135
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كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00ثانوية النور للبناتادبينجالء كريم عايش ساجت14012922222022136

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية النور للبناتادبينرجس هاشم عبد الزهره عباس14022922222022138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0065.86ثانوية النور للبناتادبينور الفواطم سالم والي زغير14032922222022141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية النور للبناتادبينور الهدى زغير عبيس عبد هللا14042922222022142

كلية اآلداب/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية النور للبناتادبينوره رحيم دوحي خافور14052922222022143

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية النور للبناتادبينور شاني خضير محيسن14062922222022144

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29ثانوية النور للبناتادبينوره صالح عبيس عبد هللا14072922222022145

كلية القانون/جامعة المثنى541.0077.29ثانوية النور للبناتادبينوره مؤيد حسن عالوي14082922222022146

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86ثانوية النور للبناتادبينورهان مرعيد عبادي جبر14092922222022147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية النور للبناتادبيهاجر علي مسلم خطار14102922222022148

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14ثانوية النور للبناتادبيهبه عاشور عبد الحسين وصي14112922222022150

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية النور للبناتادبيياسمين حيدر كاطع مدلل14122922222022159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية االندلس للبناتادبيأيات اياد عبد الحسين نهاي14132922222025002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية االندلس للبناتادبيأيات علي حسين حسن14142922222025003

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية االندلس للبناتادبيابتسام محسن دهيم حسين14152922222025004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية االندلس للبناتادبياحالم خالد حمد عذافه14162922222025005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية االندلس للبناتادبيازهار عجاج عكله دغيم14172922222025006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية االندلس للبناتادبيامل فاهم عباس مفتن14182922222025010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية االندلس للبناتادبيايات طالب ابراهيم خضير14192922222025011

كلية القانون/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية االندلس للبناتادبيترتيل حسين حمود عبد هللا14202922222025016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0074.43اعدادية االندلس للبناتادبيتقوى منذر حسن زعيل14212922222025017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية االندلس للبناتادبيحوراء مالك ريسان خضر14222922222025021

كلية القانون/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية االندلس للبناتادبيرنين علي باقر خضير14232922222025023

كلية القانون/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء تاميم عبد الغني كاظم14242922222025025

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء ثائر بهلول زليف14252922222025026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى630.0090.00اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء حسن كدر داهي14262922222025027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء صباح نزال غازي14272922222025028

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء لؤاء محمد مهدي14282922222025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية االندلس للبناتادبيزينب علي حسين وزير14292922222025031

كلية اللغات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية االندلس للبناتادبيزينب قاسم عويد فزاع14302922222025032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية االندلس للبناتادبيسرى محمد حسين فرهود14312922222025034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية االندلس للبناتادبيعذراء فالح جبير عباس14322922222025035

كلية اللغات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه خليفه شهاب جياد14332922222025036

كلية التربية/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه طارق عماش كاظم14342922222025037

كلية اللغات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه علي كاظم جبار14352922222025038

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه كاظم نعمه احمد14362922222025039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية االندلس للبناتادبيفرح صاحب عجل بندر14372922222025040

كلية القانون/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية االندلس للبناتادبيقنوت نبيل جساب كاطع14382922222025041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية االندلس للبناتادبيكوثر محيسن حبيل حمود14392922222025043

كلية القانون/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية االندلس للبناتادبيمالك جمال عبد جاسم14402922222025045
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كلية القانون/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية االندلس للبناتادبيمالك عبد هللا بدر لطيف14412922222025046

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية االندلس للبناتادبينور يوسف رسول عبد الحسين14422922222025047

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية االندلس للبناتادبيهدى حبيب جنيح عريبي14432922222025048

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية االندلس للبناتادبيهديل ضيف هللا حسين مهاوش14442922222025049

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية القوارير للبناتادبياطياف رياض عطا هللا بردان14452922222031002

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية القوارير للبناتادبيدعاء جواد كاظم اسماعيل14462922222031006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية القوارير للبناتادبيزينب زامل كاطع كاظم14472922222031008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0072.00ثانوية القوارير للبناتادبيسارة حاتم جديح عبود14482922222031011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية القوارير للبناتادبيصفاء عامر عبد شريف مهدي14492922222031013

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية القوارير للبناتادبيكفاء حاكم ابو عبد فرهود14502922222031015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى605.0086.43ثانوية القوارير للبناتادبيهاجر عيدان مطر ناصر14512922222031019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى524.0074.86ثانوية القوارير للبناتادبيهبه صالح علي حاجي14522922222031020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14ثانوية القوارير للبناتادبيهجران حسين عويد عبود14532922222031021

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية السبع المثاني للبناتادبيايام مدلول منديل صكبان14542922222035001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57ثانوية السبع المثاني للبناتادبيبتول رحمن جادر خلف14552922222035002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86ثانوية السبع المثاني للبناتادبيبنين حسون شنان كاظم14562922222035003

كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية السبع المثاني للبناتادبيتبارك رسول صاحب زياد14572922222035005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71ثانوية السبع المثاني للبناتادبيحوراء رسول جاهل فليح14582922222035006

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرقيه احمد والي هاني14592922222035007

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية507.0072.43ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرقيه عباس جاسم ساجت14602922222035008

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزهراء عادل ظاهر كاطع14612922222035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0071.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزهره رعد طعيمه حمزه14622922222035012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزينب ستار غازي بزون14632922222035013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزينب عبد الحسين حسن موسى14642922222035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574.0082.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزينب لقمان فاهم صالح14652922222035015

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية السبع المثاني للبناتادبيزينب مشكور رويش حسن14662922222035017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14ثانوية السبع المثاني للبناتادبيسجى عدنان مدلول شنان14672922222035019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0077.43ثانوية السبع المثاني للبناتادبيسيناء عدنان طاشي حمزه14682922222035022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى586.0083.71ثانوية السبع المثاني للبناتادبيشهالء قاسم صاحب رسول14692922222035024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71ثانوية السبع المثاني للبناتادبيصابرين باسم صخل حسين14702922222035025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى561.0080.14ثانوية السبع المثاني للبناتادبيلقاء قابل حميد خضر14712922222035028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية السبع المثاني للبناتادبيمروه ثامر شويع كركير14722922222035029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية السبع المثاني للبناتادبيمنال عزيز جاسم شلتاغ14732922222035030

كلية اآلداب/جامعة القادسية459.0065.57ثانوية السبع المثاني للبناتادبينبأ عباس جاسم ساجت14742922222035031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبينور محمد جالب منعثر14752922222035034

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية التسنيم للبناتادبياديان غايب عبد الكاظم شامي14762922222037001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية التسنيم للبناتادبيدالل نواف بايج عبيد14772922222037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية التسنيم للبناتادبيزينب حيدر حول حمزة14782922222037005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14ثانوية التسنيم للبناتادبيصابرين ناجح نور علي14792922222037008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيرقية حيدر كاظم محمود14802922224001002
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كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيهبة حمزة بديوي شكاكي14812922224001008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى638.0091.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتادبيزهراء عدنان جاسم عباس14822922224004004

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية الضواحي المسائية للبناتادبيفاطمه كريم جابر سلمان14832922226003003

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية ابي طالب المختلطةادبيايات محمد قاسم مزعل14842922227002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86ثانوية ابي طالب المختلطةادبيايمان عادل عطية وزير14852922227002003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبياخالص مشكور شريف عبيد14862922227004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية ابي تمام المختلطةادبيايات حياوي غريب جبار14872922227004003

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية ابي تمام المختلطةادبيايمان فزاع فرهود محيسن14882922227004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0080.71اعدادية ابي تمام المختلطةادبيايه عدهان طيار مجبل14892922227004005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية ابي تمام المختلطةادبيايه فاضل عبد العباس محمد14902922227004006

كلية القانون/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية ابي تمام المختلطةادبيحنان عواد بوحنه سلطان14912922227004009

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية ابي تمام المختلطةادبيختام رائد ريسان سلطان14922922227004011

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيدعاء خليل عبد الصادق جهاد14932922227004013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية ابي تمام المختلطةادبيرقيه رحيم غافل ناصر14942922227004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية ابي تمام المختلطةادبيرقيه هاني جبار حمزه14952922227004019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية ابي تمام المختلطةادبيزينب جابر كدر غزاي14962922227004023

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية ابي تمام المختلطةادبيزينب حسين علي جبار14972922227004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية ابي تمام المختلطةادبيفاطمه جابر كدر غزاي14982922227004028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيفاطمه لعيوس مطر خالوي14992922227004029

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيكوثر ناظم محسن خلف15002922227004031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيلقاء احمد كويش طعيمه15012922227004032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمأثر مرزوق عبد حمادي15022922227004033

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبيمالك احمد مسير منديل15032922227004035

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبينور الهدى حسين علي جبار15042922227004036

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية ابي تمام المختلطةادبينوره مالك مرزوق محمد15052922227004037

كلية القانون/جامعة المثنى505.0072.14ثانوية الثغر المختلطةادبيحوراء كامل محمد ياسين15062922227005001

كلية القانون/جامعة المثنى518.0074.00ثانوية الثغر المختلطةادبيرقيه زغير هنيدي عبد15072922227005002

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الثغر المختلطةادبيرواء محمد نجم ضمد15082922227005003

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية الثغر المختلطةادبيزينب رحمان مطر عبيد15092922227005004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0073.57ثانوية الثغر المختلطةادبيفاطمه عطيه دلي عبود15102922227005005

كلية القانون/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية الثغر المختلطةادبينجالء جازع كاطع كطفان15112922227005007

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية فجر السالالت المختلطةادبياسراء خضير دخيل راضي15122922227008001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية600.0085.71الخارجياتادبيايمان فريد قاسم عطيه15132922228050025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى540.0077.14الخارجياتادبيبنين ناصر حمزه مجبل15142922228050037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى624.0089.14الخارجياتادبيحنين عادل عزيز راضي15152922228050057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14الخارجياتادبيدعاء عباس فاضل صوفي15162922228050069

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00الخارجياتادبيرؤى ناجح حسن علي15172922228050076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0077.71الخارجياتادبيرقية جاسم علي عبد السادة15182922228050083

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57الخارجياتادبيزهراء ابراهيم رشيد كاظم15192922228050091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43الخارجياتادبيزينب فاضل مهلهل شعالن15202922228050112
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57الخارجياتادبيزينب هاشم وجعان مدرك15212922228050116

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71الخارجياتادبيسراب علي محيسن قصاد15222922228050122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0064.00الخارجياتادبيشهد احمد راهي محمد15232922228050130

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00الخارجياتادبيغفران جواد جبار ثامر15242922228050141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71الخارجياتادبيليالي قاسم اليف دحام15252922228050169

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71الخارجياتادبيمريم جاسم طالب جبار15262922228050176

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0062.71الخارجياتادبينور هادي عبد النبي شناوة15272922228050195

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57الخارجياتادبيهاجر كامل عكلة عباس15282922228050196

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى621.0088.71الخارجياتادبيهدى عارف مأمون جويد15292922228050203

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار427.0061.00الخارجياتادبيهديل طاهر كريم راضي15302922228050208

كلية العلوم/جامعة المثنى604.0086.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائياحمد فائز سليم عجمي15312922411003003

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائياحمد محمد جياد كاظم15322922411003004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيانور عبد الحسن خويط رفاس15332922411003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى553.0079.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيحسين قائد صخير مشتت15342922411003012

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيسجاد جياد مسير جاسم15352922411003014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيسجاد شريف عطيه عامر15362922411003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0067.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيسجاد قاسم كاظم مريح15372922411003016

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيصادق حسن كاظم خاجي15382922411003020

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيصادق سلمان عينون شهاب15392922411003021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعقيل رياض نجم عبد هللا15402922411003028

كلية العلوم/جامعة المثنى617.0088.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعقيل علي عبيد كردوش15412922411003029

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعالء حسين انشينش مركب15422922411003030

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0062.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعلي شاكر كريمص طحيور15432922411003034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعلي عزيز فوزي عبار15442922411003035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0071.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيكرار راجح كاظم خاجي15452922411003044

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد باقر ابراهيم صاحب كاظم15462922411003046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد كاظم ميزان عطشان15472922411003048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمرتضى رحيم حمزة سلمان15482922411003049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمرتضى هادي كريم عبد الحسن15492922411003050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556.0079.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمقتدى صبيح نجم عبد هللا15502922411003054

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى508.0072.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمنتظر جحيل شوجه مشير15512922411003056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيميثاق جاسم كريم عبد الحسن15522922411003058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائينور ضياء رسول عجمي15532922411003059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائياحمد كاظم حسين فدار15542922411008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيليث حسن هادي احمد15552922411008034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيمحسن فرحان صالح مهدي15562922411008035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيمحمد جواد عوف علوان15572922411008036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيمهدي صالح حويل سوادي15582922411008047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية536.0076.57اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيوطبان شاكر عبد الحسين حناج15592922411008051

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية التآخي للبنيناحيائياحمد حسين خضير جاسم15602922411010001
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كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0062.43ثانوية التآخي للبنيناحيائياحمد سالم خضير جاسم15612922411010002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية التآخي للبنيناحيائيحسام فرحان جابر صالح15622922411010009

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية التآخي للبنيناحيائيحسن عواد عزير طاهر15632922411010010

كلية الزراعة/جامعة المثنى468.0066.86ثانوية التآخي للبنيناحيائيحسنين سعد بجاي دافي15642922411010011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية التآخي للبنيناحيائيحسين فهد عجة طحيور15652922411010013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية التآخي للبنيناحيائيرامي ريسان النويني منفي15662922411010016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى562.0080.29ثانوية التآخي للبنيناحيائيريسان ستار سعود حسوج15672922411010017

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية التآخي للبنيناحيائيسجاد عبد هللا خضير عذاب15682922411010018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية التآخي للبنيناحيائيسعود نعيم بجاي دافي15692922411010020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86ثانوية التآخي للبنيناحيائيضيدان ستار سعود حسوج15702922411010024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى478.0068.29ثانوية التآخي للبنيناحيائيفهد والي جفيل رباط15712922411010033

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية التآخي للبنيناحيائيفيصل فنجان فيصل بردان15722922411010034

كلية الزراعة/جامعة المثنى459.0065.57ثانوية التآخي للبنيناحيائيمالك عبد علي غزال مريع15732922411010038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى592.0084.57اعدادية علي األكبر للبنيناحيائياحمد كامل عبد الكريم جاسم15742922411015002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0081.29اعدادية علي األكبر للبنيناحيائيحسين عبد االمير غازي عبودي15752922411015008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية علي األكبر للبنيناحيائيحسين ناظم سوتر حربي15762922411015009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية علي األكبر للبنيناحيائيحمدان مهدي مدلول ضايف15772922411015010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية علي األكبر للبنيناحيائيعالء رزاق كاظم خلف15782922411015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية علي األكبر للبنيناحيائيعلي عبد الجليل عطيه غياض15792922411015022

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية علي األكبر للبنيناحيائيمرتضى حسن بودان جاسم15802922411015029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية علي األكبر للبنيناحيائيمنتظر راضي مهدي حمزه15812922411015033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيأزهر داخل مجبل صبر15822922411016001

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائياباالحسن فرحان محمد جبار15832922411016003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيابراهيم رحمن عويد خليوي15842922411016004

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد حسام عبد االمير عزيز15852922411016005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد عائد رحيم شاطي15862922411016007

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيازهر محمد طالب كريم15872922411016014

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامين حسون ابو خويط حرجان15882922411016018

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيثابت موفق طالب عبد هللا15892922411016022

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيجبار ستار جبار ابراهيم15902922411016024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيجواد عبد الحسين خضير نجد15912922411016031

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسام مطلق محمد فرج15922922411016034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسن حميد شعالن سلمان15932922411016037

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسن سوادي شنان خاجي15942922411016039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسن عمران موسى جعفر15952922411016045

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين بشير رعيد مطلب15962922411016049

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين جادر فضالة عبد النبي15972922411016050

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين كامل عزيز جابر15982922411016065

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحمزة نعمة كامل عباس15992922411016068

كلية القانون/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيرزاق كريم قاسم جويلي16002922411016072
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائيزيد صبار دريول داخل16012922411016074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيسجاد محسن رزاق مزهر16022922411016085

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيسجاد نور جبار محان16032922411016086

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائيسيف الدين غانم منديل عاشور16042922411016093

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيشاكر عبد الهادي جاسم حسن16052922411016095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية625.0089.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيضرغام عبد الواحد فضل زغيرون16062922411016099

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى638.0091.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعباس حيدر فيصل غازي16072922411016104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعقيل مزعل فريج عبود16082922411016115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي امجد حافظ عبد الرزاق16092922411016117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حامد وحيد مشكور16102922411016122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حسن كاظم ليهوب16112922411016124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حسين اسماعيل جاسم16122922411016126

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حسين مهدي عوفي16132922411016127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حسين نعمة علو16142922411016128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى471.0067.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي صالح لزام شنوب16152922411016131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي عباس سلمان محمد16162922411016133

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي ماجد عبد االمير فرحان16172922411016140

كلية العلوم/جامعة سومر606.0086.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي محمد عبد الكاظم عبد العباس16182922411016141

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي نعيم جار هللا عبود16192922411016147

كلية الزراعة/جامعة المثنى424.0060.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيغيث عالوي حامد عباس16202922411016151

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيكرار حيدر ميران عزيز16212922411016159

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71اعدادية الرميثة للبنيناحيائيكميل مسلم رحيم سوادي16222922411016163

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية363.0051.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمؤمل مكي فضل مشاري16232922411016165

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد احمد حميد محمد16242922411016169

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد حيدر كامل جابر16252922411016178

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد حيدر مجيد حسون16262922411016179

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد دوحي جبار سلمان16272922411016180

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد شاكر سلمان مشكور16282922411016184

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد صادق خالد حنون عبد الحسين16292922411016186

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد صادق قاسم كوماني هندول16302922411016188

كلية االعالم/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا دالي عمران16312922411016192

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0064.29اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد ميثم شاني نجم16322922411016202

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد نايف خزاوي عبد النبي16332922411016203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى526.0075.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد هولي عبيس خربش16342922411016206

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى جاسم حميد عبد الرضا16352922411016220

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى حسين كامل جابر16362922411016221

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى عايد محمد مطرود16372922411016224

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى هادي داخل غالي16382922411016229

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمقتدى جياد مجيد عليوي16392922411016230

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمقتدى محمد قاسم كاطع16402922411016232
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر قاسم نعيم عداي16412922411016238

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر محسن علوان كاحي16422922411016240

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر محمد عودة موسى16432922411016241

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر ناجح صكبان شنان16442922411016242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0068.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيياسر عمار ياسر محسن16452922411016259

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505.0072.14اعدادية الرميثة للبنيناحيائييونس عباس جامل صكر16462922411016261

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد جبار كاظم شاهين16472922411017003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد علي موحان مزهر16482922411017009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر522.0074.57اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد فاضل راجوج غازي16492922411017010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية السماوة للبنيناحيائياكرم حسين صبار حمزه16502922411017017

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيامير باسم رزاق عبد16512922411017020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيامير كريم زوه عواد16522922411017024

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية السماوة للبنيناحيائياياد جمعان سالم جبر16532922411017027

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيباقر صالح عذاب حمود16542922411017031

كلية طب االسنان/جامعة المثنى694.0099.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيتمار رحمن خضير مطر16552922411017032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى642.0091.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيجعفر الصادق علي بدري مهدي16562922411017036

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن انمار عبد هللا عبد الحميد16572922411017047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن حيدر عبد الكاظم فرحان16582922411017050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن سعد تركي محمد16592922411017051

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن عباس صالح جليل16602922411017055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين خالد شيال كظم16612922411017065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين سعد ثجيل جبار16622922411017069

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين عبد الكريم ثجيل جبار16632922411017075

كلية علوم البحار/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين عالء سامي لفته16642922411017076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية618.0088.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين علي جليل جبار16652922411017080

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0095.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين علي حمودي جاسم16662922411017083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين فائق جبار كاشي16672922411017092

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين مهدي فليح عواد16682922411017096

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين نعمان محيبس محسن16692922411017097

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيحمزة حسن حمزة محمد16702922411017099

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحمزه عمار عبد األمير حسن16712922411017100

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء687.0098.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر اسامه هادي عباس16722922411017101

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر سعد هاشم طالب16732922411017104

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى665.0095.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر علي كريم حسن16742922411017106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر نعمان سماوي عواد16752922411017109

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيرضا علي كاظم فرهود16762922411017120

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيرضا محمد عزيز والي16772922411017121

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيزيد أحمد كاظم فليح16782922411017122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيزين العابدين ربيع عطيه عباس16792922411017125

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيسامي حسن نعيمه لفته16802922411017130
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد احمد زباله طوير16812922411017133

كلية الصيدلة/جامعة المثنى689.0098.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد شريف جبار كاظم16822922411017138

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد محمد كريم فيصل16832922411017145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد همام حامد حسن16842922411017148

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0092.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد هيثم فيصل غازي16852922411017149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0067.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد يعقوب يوسف محمود16862922411017150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيسيف مدلول غافل ناصر16872922411017155

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيصادق مسعد مهوس حسان16882922411017157

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيصادق هادي عبد داخل16892922411017158

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيصالح عطا هللا خالطي حمود16902922411017159

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيطه علي نعيم شالب16912922411017163

كلية االثار/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس حسنين عطيه جاسم16922922411017164

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس خضير عباس مشكور16932922411017167

كلية العلوم/جامعة المثنى593.0084.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس عبد االمير طريف حمود16942922411017169

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس علي عباس عجيل16952922411017170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس ميثاق سعود عبد الرزاق16962922411017173

كلية الزراعة/جامعة المثنى456.0065.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد العزيز عبد هللا خالطي حمود16972922411017176

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى644.0092.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد هللا عادل حسان طاهر16982922411017178

كلية القانون/جامعة المثنى655.0093.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد المهيمن صباح عجمي دانه16992922411017179

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعقيل حمزه لطيف عبيد17002922411017182

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي االكبر حسين حميد علي17012922411017185

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي المرتضى عدنان متعب وناس17022922411017187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0066.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي امير كريم محمد17032922411017188

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية534.0076.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الواحد حسين17042922411017197

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي صالح ثامر فتنان17052922411017207

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عايد صاحب علوان17062922411017211

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0060.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عباس حرجان مرهج17072922411017212

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عمران عثمان17082922411017215

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.3272.19اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي كامل ساجت حسين17092922411017222

كلية العلوم/جامعة المثنى645.0092.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي محمد نوري علي17102922411017225

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى592.6484.66اعدادية السماوة للبنيناحيائيعمار هادي محسن حسين17112922411017234

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية680.0097.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيعون صالح جباري عبد17122922411017235

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيعيسى صالح مهدي صالح17132922411017236

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية533.0076.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيقصي رائد لفته زوه17142922411017244

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم فرحان17152922411017250

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيكرار نواف يوسف مطشر17162922411017254

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559.0079.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمؤمل علي حسين راضي17172922411017257

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0091.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيمجتبى زكي طالب محمد17182922411017264

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمجتبى طالب هاشم جايد17192922411017266

كلية العلوم/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد المنتظر عبد هللا كاظم جاسم17202922411017270
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد امين حيدر منصور عبود17212922411017271

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد باقر ماجد عبد الحميد حسين17222922411017272

كلية التمريض/جامعة المثنى685.0097.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حامد عباس محمد17232922411017275

كلية العلوم/جامعة المثنى604.0086.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حسن فالح هادي17242922411017276

كلية العلوم/جامعة المثنى587.0083.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حسين حرجان مرهج17252922411017277

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حسين حميد حسين17262922411017278

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حيدر حسان سراج17272922411017280

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد خالد عبد مطر17282922411017282

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد خضير حسان مزعل17292922411017283

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد رائد محمد عبد17302922411017286

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0082.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد سعد محمد سلمان17312922411017295

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى648.0092.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد سالم عبد الهادي كشكول17322922411017296

كلية الطب/جامعة المثنى699.0099.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد علي حسن17332922411017302

كلية اآلداب/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد مصطفى صالح مري عبد الرضا17342922411017304

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى651.0093.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمراد حامد صاحب زعيري17352922411017308

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى اسعد محمود علي17362922411017309

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى علي حميدي محمد17372922411017317

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى عماد صبحي جاسم17382922411017318

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى569.0081.29اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى محسن جواد حمزه17392922411017322

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية السماوة للبنيناحيائيمسلم حيدر كاظم كحويش17402922411017325

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء685.0097.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمسلم سمير كامل فرطوس17412922411017326

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى حاتم عبد الحسين سراج17422922411017330

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى طالب هاشم جايد17432922411017333

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى علي جميل عبد االمير17442922411017336

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى علي حسين فنجان17452922411017337

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى علي كاظم سلمان17462922411017339

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى637.0091.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمقتدى قاسم زغير سعد17472922411017349

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمقتدى نجم عبد هللا حميد17482922411017352

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم عبد االمير حيدر17492922411017353

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر ثائر عبد العزيز عبد الحسين17502922411017357

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر سالم والي لفته17512922411017359

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر سعد جعفر هادي17522922411017360

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر علي عبد هللا علي17532922411017363

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر نبيل حسن كريم17542922411017366

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيمهدي صالح والي لفتة17552922411017369

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية السماوة للبنيناحيائيهاني عطا هللا ناشي حسان17562922411017376

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد فاهم مناع عبود17572922411018011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيالمقداد احمد مظلوم مجرم17582922411018013

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيامير حسن عبد حسون17592922411018014

كلية التمريض/جامعة المثنى686.0098.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيبشار حميد غريب عواد17602922411018019
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيجبار محسن سرحان سعد17612922411018021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر نجم عبد هللا كاظم17622922411018022

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن جامل ميدان شالش17632922411018028

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن نعيم سالم فهد17642922411018033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين جياد عذيب جواي17652922411018037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية666.8495.26اعدادية المثنى للبنيناحيائيذو الفقار علي مهدي اسماعيل17662922411018050

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيرحمن سعد صناع عبيد17672922411018051

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيسامر سعود رداد مطرب17682922411018055

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيسجاد فارس عبد الكاظم خير هللا17692922411018061

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيصادق عيسى هندول حمدان17702922411018065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0068.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيصباح محسن سرحان سعد17712922411018066

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيضاري راضي ناصر جريع17722922411018068

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس حسين كاظم سلوط17732922411018074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0080.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس فاضل نعمة حسن17742922411018078

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الرحمن رياض رشيد حسن17752922411018080

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد العزيز غني طافر عبد الخضر17762922411018083

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيعقيل موسى كامل جاسم17772922411018087

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي جاسم كنكون حاجي17782922411018090

كلية العلوم/جامعة المثنى619.0088.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي جليل شنشول محمد17792922411018091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى607.0086.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي جميل عاجل كاظم17802922411018092

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي رسول نعيم منصور17812922411018098

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي رضا نايف باعي خضر17822922411018099

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي شعالن عبد الهادي عبد الحسين17832922411018100

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية452.0064.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي شالكة رحيم هالل17842922411018101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي صياح خزي حناج17852922411018102

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي طعيم رميض هويدي17862922411018103

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0063.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي محمد والي حمد17872922411018109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي نويصر جابر دحام17882922411018110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي هادي عفراوي سميدة17892922411018111

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيعمار تيسير عذاب غازي17902922411018112

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيليث صالح امير جبار17912922411018125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيمؤمل باسم محمد نعيم17922922411018126

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد حسين مصطفى حسين17932922411018133

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد رحمان دوهان فرفاح17942922411018136

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد صاحب عوض كاطع17952922411018138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد محسن يوسف محسن17962922411018145

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى خير هللا عجة مشعب17972922411018146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيمعد مهدي كاظم سلمان17982922411018154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيمقتدى مجيد ريسان صكبان17992922411018155

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0062.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيمنتظر عزيز علوان مسلم18002922411018158
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية المثنى للبنيناحيائينايف حاتم شنوب فهد18012922411018165

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد جويد هويت ركيج18022922411019001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد دحر زوين18032922411019008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيامجد سفاح كاطع تعيب18042922411019013

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيايوب صباح عيسى شبيب18052922411019016

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0063.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيباقر مازن كاظم ضيدان18062922411019019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيبالل ابراهيم حسوب محل18072922411019021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0065.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيجعفر صادق درويش منشد18082922411019027

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى615.0087.86اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيجعفر وهاب كريم جبار18092922411019028

كلية التمريض/جامعة المثنى674.0096.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحامد والي محمد شاهر18102922411019030

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0091.57اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسن طارق حسون شناوي18112922411019039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسن كركان حمد بريج18122922411019044

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين اسعد محمد كاظم18132922411019047

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين شنين ضاحي لفته18142922411019054

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين عذاب خلف جابر18152922411019059

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا سعدون18162922411019063

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين محمد مرزوك محل18172922411019069

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحيدر حسين عذيب خريجان18182922411019075

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحيدر فارس لزام عبد18192922411019080

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحيدر قاسم حسون جبير18202922411019081

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0089.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحيدر محمد صخي علوان18212922411019084

كلية الزراعة/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيرضا شهيد صاحب سعود18222922411019088

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0094.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيزيد حسن بريد علي18232922411019092

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسجاد خضير منشد حمدان18242922411019100

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسجاد رعد حبيب كريم18252922411019101

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيشهاب احمد حسين رحيم18262922411019109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيطالب هاشم خضير جبير18272922411019118

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء626.0089.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيطالل عطا هللا فرج جوده18282922411019119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعاجل علي هالوي جحيل18292922411019120

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعباس خضير عابر حسين18302922411019122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبيد رهيف18312922411019132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين نهاي غازي18322922411019145

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0062.14اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي راضي عواد زليف18332922411019149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي ريسان خنياب داغر18342922411019151

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي كمال راضي نصيب18352922411019168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي لطيف جحيل عوض18362922411019169

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي ماجد ريسان محسن18372922411019170

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي ناظم ياسر عباس18382922411019174

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعماد ناجح عبد النبي عباس18392922411019179

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعمار عكله شعيبث كعيد18402922411019180
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيفايز فهد موتان جاسم18412922411019181

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيفرج عبد هللا حربي عبد18422922411019182

كلية العلوم/جامعة المثنى605.0086.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيكرار حيدر غالي عطيه18432922411019193

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيكرار عباس غازي خلف18442922411019195

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيكرار كتاب حنيدل حاجم18452922411019196

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمؤمل انور صبيح حسن18462922411019200

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمؤمل جميل شاكر حميد18472922411019201

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمؤيد كفاح كامل حمزه18482922411019204

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى618.0088.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيماضي فاضل ردام كاظم18492922411019205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد باسم نعيمه مجيد18502922411019209

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0075.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد حسين جابر سلمان18512922411019213

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد داود خضير حميد18522922411019216

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد راضي كعيم بطاح18532922411019217

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد عطا هللا باني حمود18542922411019222

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد غانم علي كاطع18552922411019224

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتجى اسعد نعيم لحلوح18562922411019234

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمناف كريم رحيم صالح18572922411019251

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0062.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمهتدى مسلم محمد هاشم18582922411019257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمهدي صالح محل عوض18592922411019258

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمهدي صالح نعيم مطرود18602922411019259

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمهند رسم حسن ملزوم18612922411019262

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيناجح ناظم كاظم مطلك18622922411019264

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيهمام طالب تركي جاسم18632922411019268

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيوالي عباس غازي خلف18642922411019270

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائييعقوب حسين عوض ضجر18652922411019272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسين حسن عبد الواحد18662922411020006

كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0063.86االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صالح هادي جبار18672922411020009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد497.0071.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عطيه مطلك عبد الحمزه18682922411020014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556.0079.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد علي داخل حسن18692922411020015

كلية االثار/جامعة القادسية466.0066.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير احمد خلف مهدي18702922411020021

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير فراس عبد االمير محسن18712922411020023

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيايمن حامد صكبان رويضي18722922411020026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيبادي عباس متعب جداع18732922411020027

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر رافد محمد عبد هللا18742922411020030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0069.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر كامل كريم جادر18752922411020032

كلية العلوم/جامعة المثنى592.0084.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيبدر ناصر عذافه شمران18762922411020033

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية558.0079.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيبشار كامل رجاف بردان18772922411020034

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيجالل عبد هللا خنجر عباس18782922411020044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن صالح جبر كاظم18792922411020052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الكريم مجيد عريبي18802922411020053
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى576.0082.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عواد سنود حامي18812922411020055

كلية العلوم/جامعة المثنى618.0088.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن قاسم اخوين هويدي18822922411020056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن نعيم نغيمش مري18832922411020060

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0069.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عادل حسن جبر18842922411020074

كلية التمريض/جامعة المثنى673.0096.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عادل زباله طوير18852922411020076

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عباس سلمان صالح18862922411020078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478.0068.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الزهره جبير جحيل18872922411020079

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى637.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عبد السالم هاني مطهر18882922411020080

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى514.0073.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عالء عوده جهيل18892922411020083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي شناوه شمران18902922411020087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي صوفي عبد الحسين18912922411020088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين نايف عبود عطيوي18922922411020098

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين نصير شاكر جبار18932922411020099

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين نهاد محمد حسين18942922411020100

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحميد فضل كاطع حمود18952922411020104

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر علي صادق علي18962922411020107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0071.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيذياب عكل صالل دلوز18972922411020115

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيراهي مزهر ونان حمد18982922411020120

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا حميد راهي عبد هللا18992922411020124

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين مسافر مخلف فهد19002922411020129

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0061.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد جمال سعد طشاش19012922411020135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حاكم جالب منعثر19022922411020136

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0090.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد داخل سلمان محمد19032922411020139

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى512.0073.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد صالح عوض موسى19042922411020142

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء537.0076.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد صالح نافع عبد19052922411020143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد خضير حمد19062922411020146

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد مسلم حمود جعفر19072922411020150

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسعد خلف ثجيل جبر19082922411020152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0076.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيسالم حسن فالح ناصر19092922411020155

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى503.0071.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيشبير جواد كاظم جسوم19102922411020158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق محمد عبيد سوادي19112922411020163

كلية العلوم/جامعة المثنى610.0087.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق مزعل هليل غالي19122922411020164

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق مهلي فيصل شخاط19132922411020165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0068.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس صباح مشاري فتنان19142922411020179

كلية العلوم/جامعة المثنى623.0089.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس عبد الزهره حسين فرهود19152922411020181

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية517.0073.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس فائز صالح حرجان19162922411020185

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس قاسم محمد عبد زيد19172922411020186

كلية الزراعة/جامعة القادسية500.0071.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس كريم بديوي شكاكي19182922411020188

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية536.0076.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا رافد عبد الكريم راجي19192922411020197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سعد كامل حسن19202922411020200

103 من 48صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

المثنى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء548.0078.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سلمان سوادي كاظم19212922411020201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان محسن مظلوم19222922411020203

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عبد هللا لفته19232922411020205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى566.0080.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مليح رحيم والي19242922411020206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0067.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ابراهيم هايس علي19252922411020209

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد حسن مجهول19262922411020210

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عبد المحسن عبد الصاحب19272922411020211

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد هاشم طالب19282922411020212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جابر فاهم حسوني19292922411020217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى601.0085.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن جفات شاهين19302922411020219

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0077.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عالوي عوض19312922411020224

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0066.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر عاصي ناصر19322922411020230

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي راتب غازي فيصل19332922411020235

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى543.0077.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي سامي صباح ضباب19342922411020237

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0084.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي سعد داخل محمد19352922411020238

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي شهاب جهير دليل19362922411020239

كلية العلوم/جامعة المثنى601.0085.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فيصل غازي حميدي19372922411020245

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية589.0084.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد مجيد محمد19382922411020250

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي مكي كاظم سعيد19392922411020251

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي موفق محمد حسن19402922411020253

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر كتاب عرنوص جخامي19412922411020256

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيفراس احسان عليوي حسين19422922411020261

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيفهد حميد كامل مبدر19432922411020265

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية450.0064.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيفيصل نعيم عبد الحسين لفته19442922411020266

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم عبد هللا كريم كاظم19452922411020273

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار بشير عبد العزيز ابراهيم19462922411020275

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار رحيم كاظم عاجل19472922411020276

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيليث جبار زغير كشيش19482922411020282

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل عباس مشكور علي19492922411020285

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0071.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل عقيل جبار عفص19502922411020286

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0073.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل محسن حبيب محمد جواد19512922411020288

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى572.0081.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيماجد سالم عامر مطر19522922411020291

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجيد رزاق علي رسم19532922411020295

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد المحسن عبد الصاحب19542922411020296

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جابر حسين فضاله19552922411020302

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جمعه شنشول مطلب19562922411020304

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى485.0069.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسام جاسم عزيز19572922411020307

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حيدر رحيم سلمان19582922411020309

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد المهدي سوادي19592922411020310

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0093.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا تقي دوزي19602922411020312
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى574.0082.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سامي صباح ضباب19612922411020313

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم642.0091.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد طالل محمد خضير19622922411020315

كلية اآلداب/جامعة الكوفة536.0076.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ظافر عبد الحسين محمد19632922411020316

كلية الزراعة/جامعة المثنى464.0066.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فالح جاسم عالوي19642922411020327

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0083.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فالح مطير جبر19652922411020328

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود جالوي عبد عاجل19662922411020334

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى515.0073.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى رعد داخل مناحي19672922411020337

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى554.0079.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى فارس عكل خطار19682922411020341

كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0063.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى كاظم ديوان محمد19692922411020353

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0068.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الرضا شبيب19702922411020356

كلية العلوم/جامعة المثنى606.0086.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى مراد عبد سلمان19712922411020357

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى جاسم محمد مناحي19722922411020363

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى حسن راضي فضيل19732922411020364

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى ضياء طعمه منسف19742922411020365

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر عبيس عليوي هارون19752922411020371

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر علي ارحيم محمد19762922411020372

كلية التربية األساسية/جامعة سومر524.0074.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهند قاسم نهير هويدي19772922411020384

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيناصر كويظم عبد هللا جحاد19782922411020388

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00االعدادية المركزية للبنيناحيائينبيل حميد زماط حبيني19792922411020390

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29االعدادية المركزية للبنيناحيائينبيل عذيب مجدي لطيف19802922411020391

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيهجان عبد الحسين تركي جوير19812922411020393

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيوسام علي جزاع عفات19822922411020394

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف عبد الكريم شاكر حمود19832922411020398

كلية االعالم/جامعة بغداد561.0080.14االعدادية المركزية للبنيناحيائييونس احمد بدر مصباح19842922411020400

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية التحرير للمتميزيناحيائياحمد حسين لفته كاظم19852922411021003

كلية الطب/جامعة كربالء713.00101.86ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيالمصطفى جميل منشد دليبس19862922411021005

كلية العلوم/جامعة المثنى597.2485.32ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسن حيدر داخل حسن19872922411021007

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.9298.56ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسنين حيدر عباس حسن19882922411021008

كلية التمريض/جامعة ميسان669.8895.70ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين باسم أمير جبار19892922411021009

كلية الطب/جامعة البصرة697.2899.61ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيطاهر عامر صبر عوده19902922411021014

كلية الطب/جامعة المثنى700.60100.09ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعباس علي حسن مالح19912922411021015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.8076.54ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي حسن علي حويلي19922922411021016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.88100.27ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي حيدر وهاب علي19932922411021017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.3699.34ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي عمران كريم عمران19942922411021020

كلية الطب/جامعة بغداد707.80101.11ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيكميل حيدر حسن هادي19952922411021022

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.4499.49ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد أثير عبد الصاحب عبد الجليل19962922411021023

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.1694.88ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد احمد شاكر ابراهيم19972922411021024

كلية العلوم/جامعة المثنى578.7282.67ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد جاسم محمد مرسل19982922411021026

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.9689.85ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد جبار صاحب تومان19992922411021027

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.12100.59ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد حازم طالل علوان20002922411021028
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التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.2097.03ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد العظيم أبراهيم20012922411021029

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.0498.29ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمرتضى واثق حسين يعقوب20022922411021031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.8094.69ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمصطفى رافد عزيز إبراهيم20032922411021032

كلية التمريض/جامعة البصرة680.8897.27ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمقداد آزاد حمزه مطلوب20042922411021033

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.8898.84ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمهدي علي خالد واوي20052922411021034

كلية الطب/جامعة المثنى706.60100.94ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمهدي علي عزيز علي20062922411021035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.6893.53ثانوية التحرير للمتميزيناحيائينور سعد عبيد سوادي20072922411021036

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية667.7295.39ثانوية التحرير للمتميزيناحيائييحيى فريد جاسم مثنى20082922411021037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيأحمد محمد طاهر عبيد20092922411022010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيأيوب عقيل رحيم شنجار20102922411022017

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين حامد عريف عبد20112922411022027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين صاحب خليف طبر20122922411022029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين نعيم قابل ظاهر20132922411022038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحيدر دواس كشاش دحام20142922411022040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحيدر عباس جاسم شيال20152922411022041

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيسالم كاظم حسن سعد20162922411022059

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعباس صبري عبد شهد جرود20172922411022063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعباس كتاب مطلك جساب20182922411022066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي جابر عباس سلمان20192922411022069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي قحطان عدنان نور20202922411022079

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيغيث وعد كعيم نهر20212922411022084

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد اياد محمد جهاد20222922411022087

كلية القانون/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد جياد عيسى جواد20232922411022091

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم ناصر حسين20242922411022100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد ماجد دواس كشاش20252922411022101

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمرتضى نعيم مجيد حميد20262922411022108

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمنتظر كاظم دخيل عندول20272922411022121

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد حسين جوير20282922411022122

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمنتظر ميثم تركي مناع20292922411022123

كلية الطب/جامعة المثنى702.00100.29اعدادية ابن حيان للبنيناحيائياحمد محسن كاظم حنيحن20302922411023006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائياحمد نبيل عبد حمزة20312922411023007

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيامير كريم جازع سعد20322922411023009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى607.0086.71اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيايمن فالح عناد فرج20332922411023011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيبشار خالد عزيز ناصر20342922411023016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى606.0086.57اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيجعفر موسى دويج عبد20352922411023020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيجواد جميل عطب مجيلي20362922411023021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسن هادي عبد العباس صالح20372922411023029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل578.0082.57اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسين عطية كاظم ساجت20382922411023033

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0062.71اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسين ياسر حسين علي20392922411023036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيسجاد علي عبد الحسين نويش20402922411023051
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيسجاد محمد ساجت ناهي20412922411023052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0067.71اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعباس عوض عبيس عبد20422922411023061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعقيل جواد كاظم ليهوب20432922411023064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعالء سعود عبودي عرموش20442922411023068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعلي جاسم محمد ساجت20452922411023070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعلي سكر عبودي كنيش20462922411023077

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية611.0087.29اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعلي مؤيد كاظم واجد20472922411023082

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعمار مشتاق لطيف عبد20482922411023087

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيفؤاد عاجل صاحب حبيب20492922411023088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيكاظم جاسم محمد كاطع20502922411023090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى589.0084.14اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيكرار داخل حمزة جميل20512922411023095

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيليث سعيد جبار بزون20522922411023097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمحسن كاطع منشد عويز20532922411023100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمحمد جابر نعيمة كاظم20542922411023103

كلية التمريض/جامعة المثنى675.0096.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمحمد عبد االمير بريد عبود20552922411023107

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى528.0075.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمحمود لطيف خنفير دحام20562922411023110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمصطفى حميد حسين كاظم20572922411023115

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمصطفى خالد علي هالسة20582922411023116

كلية العلوم/جامعة المثنى615.0087.86اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمصطفى رزاق غالي محمد20592922411023117

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمصطفى سعد عزيز عبد الحسن20602922411023118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمعين حسين جابر شوجة20612922411023119

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمقتدى مسير محمد عباس20622922411023121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480.0068.57اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمقتدى ناجح عبد العالي كاظم20632922411023122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيموسى شحات كصوع مادار20642922411023132

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية ابن حيان للبنيناحيائينديم حسين جابر طعمة20652922411023134

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية ابن حيان للبنيناحيائينشأت رشيد كريم ياسين20662922411023135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيابو الحسن عدنان ضاري عبود20672922411027001

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0084.14اعدادية ابي العالء للبنيناحيائياحمد رسول جبار مشعل20682922411027002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيحسن وهاب سحيلة عبد20692922411027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيحسين علي شنان ضاري20702922411027010

كلية العلوم/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيحسين ماجد حميد عبد الصاحب20712922411027011

كلية العلوم/جامعة المثنى592.0084.57اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيحمد جاسب صاحب عبد الكاظم20722922411027013

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيرضا كتاب مصباح عواد20732922411027014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيعباس حمزة ناجح رزوق20742922411027015

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيمحمد حيدر ابو شنة طالب20752922411027022

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيمحمد رحيم وحيد مهدي20762922411027023

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيمحمد قاسم طالب عبد هللا20772922411027024

كلية العلوم/جامعة القادسية623.0089.00اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيمرتضى فالح جبار غضب20782922411027025

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيوليد ناجح جبار غضب20792922411027027

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيحيدر نهاد عباس محمود20802922413001007
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيصالح حيدر عبد الهادي حميدي20812922413001008

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد العزيز رضا20822922413001011

كلية الطب/جامعة كربالء703.00100.43ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائييوسف عبد االمير نايف محمد20832922413001017

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد عدنان ستار عريبي20842922413002003

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء557.0079.57ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد نصير علي عبد الوهاب20852922413002005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى577.0082.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيامير جبار قاسم حسين20862922413002007

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء588.0084.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن نزار احمد عبد الرزاق20872922413002011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537.0076.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين أسامه مكي حسين20882922413002012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى696.0099.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين سعد عبد االمير شاطي20892922413002013

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا عباس عبد20902922413002015

كلية الزراعة/جامعة المثنى481.0068.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين عالء عبد علي هادي20912922413002016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي عباس عزيز20922922413002017

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0094.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين مهند علي حسين20932922413002019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى542.0077.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيذو الفقار علي حسن علي20942922413002020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حسين اموري كاظم20952922413002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيفضل عباس حمد طراد20962922413002033

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى568.0081.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا عناد20972922413002034

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد جودي حبيب محمد جواد20982922413002035

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد عامر شاكر شناوه20992922413002039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر رافد مجيد جاسم21002922413002048

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائينور الحسين ميثم حياوي عبد نور21012922413002050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية531.0075.86ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن مسافر عبد21022922413003004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0092.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيحسين محسن كاظم جاسم21032922413004002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الحسين عبد الحسن21042922413004014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائياحمد اكرم كريم محمد21052922413005003

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى563.0080.43ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائياحمد حارث كاظم عبد هللا21062922413005004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائياالمين فراس تركي عطيه21072922413005007

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيامير عدنان كاظم هويدي21082922413005008

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0088.86ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسن علي كاظم جاسم21092922413005014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0081.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسنين محمد جعاز علي21102922413005015

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسين حسن ازهر شون21112922413005020

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى658.0094.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسين عالء ناصر عبد الحسين21122922413005023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى526.0075.14ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيخالد ماجد داخل عايش21132922413005026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيرضا احمد عبد الكريم ابراهيم21142922413005028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيرضا بهاء الدين سامي كاظم21152922413005029

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى558.0079.71ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيرضا تحسين هادي غضب21162922413005030

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيزيد حارث كاظم عبد هللا21172922413005031

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيطارق علي رحيم سلمان21182922413005038

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين دخيل21192922413005044

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602.0086.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي احمد غازي نجم21202922413005047
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0090.86ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي اسعد جبار عفص21212922413005048

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر صاحب نور21222922413005051

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي عايد ليسه عبد الحسين21232922413005052

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي فليح رواك هداد21242922413005056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد احمد علوان21252922413005058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيكرار حازم عبد المهدي جاسم21262922413005064

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0089.14ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمؤمل لؤي محمد رديف21272922413005066

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد عبد االمير كاظم21282922413005067

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد جبار رحيم علي21292922413005068

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضوان سلمان هادي21302922413005073

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد حسين زغير21312922413005074

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد جبير لفته21322922413005075

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد فؤاد جعيلة حمزه21332922413005078

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمود شاكر مسير عطية21342922413005082

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمخلد ثائر ابراهيم جاسم21352922413005083

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد منصور جاسم21362922413005085

كلية العلوم/جامعة المثنى635.0090.71ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمسلم موحان عبيد سعد21372922413005086

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى صفاء فالح عبد الحسين21382922413005090

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى503.0071.86ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء حسين مهدي21392922413005091

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثم عباس مكي21402922413005093

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى670.0095.71ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمظفر ابراهيم كامل عباس21412922413005094

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمنتظر مشتاق لطيف جاسم21422922413005098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائييعقوب جساب مجيلي دغيم21432922413005101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق راجح حسن عالوي21442922413006005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد عادل تاهم نغماش21452922415002001

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد عبد القادر خميس عبد هللا21462922415002002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيايوب لفته بايد حامي21472922415002003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيتحسين محمد هبيس رداد21482922415002005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين ناصر مزوي خريبط21492922415002010

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحيدر جالل انعيم ثويني21502922415002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي قيثار علي حسين21512922415002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيكاظم نسيم صبحي كاظم21522922415002044

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسن علي21532922415002053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمرتضى ادم مالك كايم21542922415002058

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمفلح جاعد خلبوص معاشي21552922415002065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمهدي عبد اليمة جواد ناصر21562922415002069

كلية طب االسنان/جامعة المثنى694.0099.14اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمهدي وحيد عبد هالل21572922415002070

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0063.00اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيوسام عدنان منشد صافي21582922415002075

كلية الصيدلة/جامعة المثنى693.0099.00اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيحسين نعمة جبار شنان21592922415004014

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيحيدر نعيم عزيز عبيد21602922415004016
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيرضا عباس شعالن زغير21612922415004018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيعلي عمار رحيم محمد21622922415004037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيمحمد هادي امين حمود21632922415004055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيمهدي شاكر عالس محسن21642922415004060

كلية التمريض/جامعة كربالء676.0096.57الخارجيوناحيائياحمد علي حساب جبر21652922418001015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى557.0079.57الخارجيوناحيائيجعفر جميل جعفر اسفيح21662922418001037

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29الخارجيوناحيائيحسن حميد محمد جديع21672922418001047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29الخارجيوناحيائيحسن ميثم جميل كاظم21682922418001055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر524.0074.86الخارجيوناحيائيحسن نور جبار محان21692922418001056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29الخارجيوناحيائيحسين علي عبدالحسين طاهر21702922418001067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى566.0080.86الخارجيوناحيائيرسول هويدي اليم ضايف21712922418001087

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57الخارجيوناحيائيرضا حسن متعب حمادي21722922418001088

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00الخارجيوناحيائيرضا ذياب غاوي نوري21732922418001089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71الخارجيوناحيائيساجد جابر شنان حسين21742922418001096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43الخارجيوناحيائيعلي حسين كريم حسن21752922418001149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى578.0082.57الخارجيوناحيائيعلي حميد فاضل ناصر21762922418001150

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0062.00الخارجيوناحيائيغازي راضي شالكه هالل21772922418001169

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86الخارجيوناحيائيكرار عامر مهيدي مناع21782922418001178

كلية الصيدلة/جامعة المثنى694.0099.14الخارجيوناحيائيكرار نعمه جبار شنان21792922418001180

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14الخارجيوناحيائيماجد رزاق ثعبان عصود21802922418001185

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86الخارجيوناحيائيمجتبى فاضل كريم عبد21812922418001189

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57الخارجيوناحيائيمحمد عالء جمعة كاظم21822922418001203

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14الخارجيوناحيائيهاشم محمد حسان حمود21832922418001257

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00الخارجيوناحيائييونس حميد محمد جبار21842922418001265

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء يونس طارش هالل21852922422001004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسماء خيري شبيب مصراع21862922422001006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسماء كريم حمزه مهدي21872922422001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائياطياف علي رزوقي جبر21882922422001010

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائياطياف كامل لفته شنان21892922422001011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائياالء سعد كامل حسن21902922422001014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيأميره كريم نغيمش وعد21912922422001017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيانوار ستار ياسر بعيش21922922422001019

كلية العلوم/جامعة المثنى657.0093.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايات عباس نعيم دليبس21932922422001021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايالف سعد حاجم نعمه21942922422001022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبتول جبار حسن محسن21952922422001025

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0086.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبراء جابر حسن جابر21962922422001027

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين جابر موسى ذعذاع21972922422001029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حسين عباس دويروم21982922422001030

كلية القانون/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك طالب جبار حسن21992922422001039

كلية العلوم/جامعة المثنى606.0086.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك علوان حسين سلمان22002922422001041
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى644.0092.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك علي بوحي هداوي22012922422001042

كلية التمريض/جامعة المثنى685.0097.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك عماد صندوح جبل22022922422001043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتهاني عبد هللا رحيم راضي22032922422001047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحوراء ساجت عكاب دهام22042922422001059

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحوراء مزاحم عبد هللا جعاري22052922422001063

كلية الزراعة/جامعة المثنى465.0066.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيختام عطا هللا كاظم حسين22062922422001065

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية365.0052.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيخديجه عطا هللا كاظم حسين22072922422001066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484.0069.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرسل صباح مهوس حبيب22082922422001069

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرقيه حسين مزهر عبد العباس22092922422001072

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرقيه كرار جاسم محمد22102922422001076

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء اياد هويدي اليم22112922422001083

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0084.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء بدر فضل سلمان22122922422001084

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم حسون22132922422001085

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء سعيد جبار جوالن22142922422001090

كلية التمريض/جامعة المثنى680.0097.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد االمير ساجت22152922422001094

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء علي حميد مانع22162922422001095

كلية العلوم/جامعة المثنى633.0090.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء علي صويح محمد22172922422001096

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء غالي ثجيل جويت22182922422001097

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الحسن سوادي22192922422001098

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء محمد طاهر ربيح22202922422001101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم عبد22212922422001102

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء محمد كامل جبر22222922422001103

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء محمد مري موسى22232922422001104

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء ناصر عواد عبيد22242922422001106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب جاسم محمد نويم22252922422001109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى605.0086.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب جميل كافي عزام22262922422001110

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب حسن هادي مطرود22272922422001112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0068.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب خالد مطر رهيف22282922422001114

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب صادق خزيوي صكبان22292922422001116

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساره عدنان علي حمزه22302922422001119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسجى حاكم جالب منعثر22312922422001121

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيصابرين حبيب حمزه جويجي22322922422001124

كلية الزراعة/جامعة المثنى421.0060.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيصابرين صاحب حزام عزام22332922422001125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيطيبه مثنى منشد جاسم22342922422001129

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيعذراء سجاد صندوح جبل22352922422001130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغدير محمد غازي صيوان22362922422001133

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمة جليل كاظم كويت22372922422001139

كلية العلوم/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمة مسلم علي فراس22382922422001143

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه حسنين حسين سلمان22392922422001145

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه صباح داخل ساهي22402922422001147
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كلية الزراعة/جامعة المثنى456.0065.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه علي فاهم عبد العالي22412922422001150

كلية العلوم/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس فزاع22422922422001152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيكوثر جاسم عبيس عليوي22432922422001153

كلية العلوم/جامعة المثنى615.0087.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيكوثر هاني علي فراس22442922422001155

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم صالح حسن جواد22452922422001159

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم لهيب احمد جساب22462922422001160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم ليث حسن محمد22472922422001161

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى639.0091.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمنار كريم عديوي عباس22482922422001165

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيميساء سعيد جبار جوالن22492922422001167

كلية طب االسنان/جامعة المثنى694.0099.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائينهضه علي عبد الحسين عباس22502922422001171

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور الزهراء رحيم مرهج معود22512922422001172

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى502.0071.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور الهدى بهاء نور  كاظم22522922422001173

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور الهدى سالم محمد عطيه22532922422001174

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم غازي22542922422001175

كلية الزراعة/جامعة المثنى466.0066.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور ثامر جبار حمود22552922422001176

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور قاسم كاظم خضير22562922422001178

كلية التمريض/جامعة المثنى671.0095.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهاجر ناجح مهدي خنون22572922422001183

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهبه حيدر عطيه عبود22582922422001184

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهبه ساجت عكاب دهام22592922422001185

كلية العلوم/جامعة المثنى616.0088.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيوجود علي محمد عليوي22602922422001187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيوفاء حيدر كامل عبد الخضر22612922422001188

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيأسالم علي خضير ناجي22622922422002001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيأنغام نعيم هادي منيجل22632922422002002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياخالص فرج عبد جبر22642922422002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسراء علي عبد سالم22652922422002006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسراء كاظم مزعل راضي22662922422002007

كلية العلوم/جامعة المثنى595.0085.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياطياف هادي حسن ظاهر22672922422002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول سلمان ماضي خضر22682922422002013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم فرج سلطان22692922422002019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسن شناوه22702922422002020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى575.0082.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبيداء اياد سوادي عزوز22712922422002022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك سعد صخر جعويل22722922422002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتراث عامر عبد الكاظم نفات22732922422002024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحنين صباح اسماعيل سالم22742922422002028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحنين ياسر فنطوس حيال22752922422002029

كلية الزراعة/جامعة المثنى461.0065.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء شيال خلف ايدام22762922422002031

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء كاظم عويز غياض22772922422002032

كلية العلوم/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء هريبد مزيهر سكران22782922422002035

كلية القانون/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيخديجه كاظم حمزه جنين22792922422002037

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء سمير نعيم عبد22802922422002038
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى599.0085.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدموع عادل مهيدي حرجان22812922422002040

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0063.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيذكرى عادل مهيدي حرجان22822922422002041

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرسل احمد عبد الحسين محاوي22832922422002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرسل عدنان عبيد عبيد22842922422002043

كلية العلوم/جامعة المثنى597.0085.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرسل لفته شالكه خليف22852922422002044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه جاسم فرحان محمد22862922422002047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء ادريس خضير مريبط22872922422002053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء جابر عبد الحسن باذر22882922422002054

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء حامد عبيد جالي22892922422002055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء محمد ناصر حسين22902922422002062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء يوسف عالوي علوان22912922422002068

كلية اآلداب/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عباس باشي حمود22922922422002071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0068.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب نعيم متعب سلمان22932922422002074

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب والي جواد حسن22942922422002075

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيصفاء محمد ساجت محول22952922422002085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489.0069.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيضحى فارس عبد علي ثعبان22962922422002086

كلية الزراعة/جامعة المثنى457.0065.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعذراء رائد هالل جهادي22972922422002089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى564.0080.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعذراء مهلهل تركي ثجيل22982922422002090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى567.0081.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير رزاق محسن حمدان22992922422002092

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه ايوب حسن ساهي23002922422002095

كلية القانون/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه رزاق هادي ابو الشون23012922422002099

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه عبد العظيم كاظم حسين23022922422002103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه موتان حلو جالي23032922422002106

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه ناجح راشد شبوط23042922422002107

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه ناجي نازل زماط23052922422002108

كلية الزراعة/جامعة المثنى457.0065.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه ناصر خماط كمين23062922422002109

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه هاني كريم جاسم23072922422002110

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه ياس عبد الخضر لعيبي23082922422002112

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفرات نايف كاظم فضل23092922422002113

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0061.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفريال داخل ردام ناجي23102922422002114

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيقطر الندى محمود ثامر عبد23112922422002115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيكوثر ناجح جبير كزار23122922422002117

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم باسم حميدي سلمان23132922422002121

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم هاتف فليح راضي23142922422002124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيميسار ستار جابر مروح23152922422002128

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى633.0090.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى لطيف علوان عبداشي23162922422002132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور سامي عبد الساده اليم23172922422002133

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينوره قابل كتال عبد23182922422002135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهبه نهاد منصور حسون23192922422002141

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0091.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهدى مهدي كاظم عبد23202922422002143
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قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهيام قاسم ناصر عطيه23212922422002145

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات صفاء جبار زكم23222922422003004

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسيل حيدر ابراهيم خليل23232922422003012

كلية التمريض/جامعة المثنى665.0095.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياماني رحيم عبد جواد23242922422003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات كريم هنون مرهج23252922422003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراق عبد الرضا بزون نجم23262922422003022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين جياد عبد زيد حسين23272922422003025

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عامر علي عنون23282922422003028

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0084.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عادل سعيد مشاري23292922422003032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء ادريس محمد موسى23302922422003039

كلية العلوم/جامعة المثنى619.0088.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء مطشر مدلول ضايف23312922422003043

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه عباس عبد الحسين عبد هللا23322922422003049

كلية التمريض/جامعة المثنى675.0096.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه غانم شنباره ناصر23332922422003051

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه ناجي مجبل كاظم23342922422003053

كلية العلوم/جامعة المثنى636.0090.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقية ناظم واحد عبد الرضا23352922422003054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حاتم كريم محمد23362922422003058

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سامي حسن جيثوم23372922422003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء شاكر ناصر وناس23382922422003065

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى637.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد هللا عبود23392922422003068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء نايف عريان حويل23402922422003072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حيدر جبار بدر23412922422003074

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب رحيم عبد جواد23422922422003075

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عايد حسين عطيه23432922422003079

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عقيل شاكر طحيور23442922422003080

كلية العلوم/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب قابل عبد األمير منشد23452922422003084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ماهر هادي صالح23462922422003085

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد صبحي غالي23472922422003088

كلية الطب/جامعة كربالء702.00100.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد ناصر حسين23482922422003089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان590.0084.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب مهند مجيد شوين23492922422003090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره هادي عبد االله شاكر23502922422003093

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد خالد عبد هللا جبر23512922422003100

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0093.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد ضياء جميل علي23522922422003101

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصابرين عبد الرحمن جيدع عجل23532922422003103

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضمياء رحيم محان فرهود23542922422003104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيف كاظم جبار مايس23552922422003107

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران حسون جبار عاجل23562922422003110

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير امحيل ناجي23572922422003117

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0073.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة عقيل هالل ناجي23582922422003119

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة عالوي جفات ياكوت23592922422003120

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح حيدر جليل واجد23602922422003121
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كلية القانون/جامعة المثنى560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر علي مطير عربيت23612922422003123

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمسك الختام عظيم كريم سلمان23622922422003128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور حسين حميد لفتة23632922422003136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور سعد سامي عبيد23642922422003138

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد الخضر عبد العباس ثامر23652922422003140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556.0079.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر ثائر عبيس عناد23662922422003144

كلية العلوم/جامعة المثنى629.0089.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه داخل جابر كاظم23672922422003146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى حربي محمد نعيمه23682922422003149

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوالء علي سوادي حطحوط23692922422003156

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايات عودة دينار عبد23702922422004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايناس احمد مرهج محمد23712922422004011

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبتول نوري طخي حامد23722922422004012

كلية التمريض/جامعة المثنى670.0095.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبراء حسن عناد خزيوي23732922422004014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبرار عثمان خزعل محي23742922422004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبنين رياض عبيد عبطان23752922422004016

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيترتيل يوسف حاتم ارزيج23762922422004019

كلية الصيدلة/جامعة المثنى695.0099.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتهاني سعود دعنان علي23772922422004021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحنين موات غالي شيال23782922422004022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحياة فاضل عبد العباس عبد هللا23792922422004023

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدعاء فاضل عبد العباس صكر23802922422004025

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرقية محمد حسين علوان23812922422004029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرقيه حميد حسين حمدان23822922422004030

كلية الزراعة/جامعة المثنى462.0066.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرقيه حيدر كاظم دليبس23832922422004031

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء حيدر سعد صبار23842922422004038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى614.0087.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء خضير عزوز جبر23852922422004039

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء سعد كامل شاكر23862922422004041

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء كاظم هالل جواد23872922422004044

كلية العلوم/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء نعيم معطل جبير23882922422004046

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0061.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهرة حسن فليح جبار23892922422004049

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب حسين رسول محمد23902922422004051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب عدنان محمد عناد23912922422004053

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب علي عبد الحمزة ناجي23922922422004054

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسارة عبد سهر عباس23932922422004058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسجى عبد هللا كريم زياد23942922422004060

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسهى حبيب مهدي بساله23952922422004061

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيشذرات محمد منصور عبود23962922422004062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى520.0074.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيشروق جابر سالم عبد هللا23972922422004063

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيصفا سامي زيد عبد23982922422004066

كلية العلوم/جامعة المثنى601.0085.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيطيبة عمار محمد علي23992922422004067

كلية الزراعة/جامعة المثنى479.0068.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيعبير عبد علي عبد الكاظم مطنش24002922422004068
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه شاكر عبد الخضر شنيت24012922422004079

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0063.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه عدنان محمد عناد24022922422004081

كلية الصيدلة/جامعة المثنى689.0098.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائينرجس خليل منصور مهيدي24032922422004087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور عدنان ابراهيم اسماعيل24042922422004089

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائينوره جاسم مشهد طويرش24052922422004090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0067.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهجران فهد رحيم عباس24062922422004091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى536.0076.57ثانوية عاتكة للبناتاحيائيحوراء جمال كاظم محمد24072922422007005

كلية االعالم/جامعة ذي قار451.0064.43ثانوية عاتكة للبناتاحيائيحوراء كامل منشد عطشان24082922422007006

كلية القانون/جامعة المثنى540.0077.14ثانوية عاتكة للبناتاحيائيرباب عبد الحسن عوض عبيد24092922422007008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية عاتكة للبناتاحيائيرسل عبد الحسين محمد وكيل24102922422007010

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0061.86ثانوية عاتكة للبناتاحيائيرقيه تركي جساب غانم24112922422007011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية عاتكة للبناتاحيائيرنا فرحان صياح بريج24122922422007013

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية عاتكة للبناتاحيائيزهراء حازم عطيه عوده24132922422007014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية عاتكة للبناتاحيائيساجده جمال مطر حمود24142922422007020

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية عاتكة للبناتاحيائيساره نايف فارس مسير24152922422007021

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية عاتكة للبناتاحيائيطيبه لزام شريده حمود24162922422007025

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية عاتكة للبناتاحيائيفاطمه فهد صبار عبد الحسن24172922422007029

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى514.0073.43ثانوية عاتكة للبناتاحيائيفاطمه محمد راضي ساجت24182922422007030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى504.0072.00ثانوية عاتكة للبناتاحيائيفاطمه محمد فاضل داخل24192922422007031

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية عاتكة للبناتاحيائيكوثر فالح داخل بدر24202922422007034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى565.0080.71ثانوية عاتكة للبناتاحيائيمريم راضي هاني نشمي24212922422007038

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية عاتكة للبناتاحيائيمريم نعيم والي نشمي24222922422007040

كلية العلوم/جامعة ذي قار650.0092.86ثانوية عاتكة للبناتاحيائينور الهدى علي مليح ميزر24232922422007043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية خديجة للبناتاحيائيايات سامي كريم سعيد24242922422008005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية خديجة للبناتاحيائيايه محمود فاضل عباس24252922422008006

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57ثانوية خديجة للبناتاحيائيبنين شنان وحيد عبد هللا24262922422008009

كلية الزراعة/جامعة المثنى429.0061.29ثانوية خديجة للبناتاحيائيدعاء ستار عبد الحسين عبدوش24272922422008013

كلية العلوم/جامعة المثنى598.0085.43ثانوية خديجة للبناتاحيائيزهراء جابر حسين مشكور24282922422008019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية خديجة للبناتاحيائيفاطمه عجاج تركي مشاري24292922422008033

كلية االثار/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية خديجة للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد الحسين كاظم24302922422008034

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى573.0081.86ثانوية خديجة للبناتاحيائيمريم حسين عاجل عبيد24312922422008039

كلية العلوم/جامعة المثنى601.0085.86اعدادية الوالية للبناتاحيائياسماء علي فتنان حسون24322922422009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية الوالية للبناتاحيائياشواق فاهم داهي ياسر24332922422009004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الوالية للبناتاحيائيانتظار محمود كريم راهي24342922422009008

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى639.0091.29اعدادية الوالية للبناتاحيائيدعاء داخل كاظم سلمان24352922422009014

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الوالية للبناتاحيائيذكرى كاظم نور عبادة24362922422009016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية الوالية للبناتاحيائيراحيل كريم خضير زغير24372922422009017

كلية الزراعة/جامعة المثنى442.0063.14اعدادية الوالية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار مبيدر24382922422009023

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14اعدادية الوالية للبناتاحيائيزهرة لفتة عبد الباري محمد24392922422009024

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الوالية للبناتاحيائيزينب سامي حميد فرحان24402922422009026
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00اعدادية الوالية للبناتاحيائيزينب سامي دعبول ابراهيم24412922422009027

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية الوالية للبناتاحيائيزينب سوادي مهدي والي24422922422009028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى556.0079.43اعدادية الوالية للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم فليح حسن24432922422009029

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الوالية للبناتاحيائيسندس فالح محمد علوان24442922422009034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الوالية للبناتاحيائيعهود نافع عبادي مكحل24452922422009039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى570.0081.43اعدادية الوالية للبناتاحيائيغدير حمزة زنيهير حمزة24462922422009041

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية الوالية للبناتاحيائيفاطمه حسين شايع خضر24472922422009042

كلية الزراعة/جامعة المثنى482.0068.86اعدادية الوالية للبناتاحيائيمنى حبيب كريم راهي24482922422009050

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الوالية للبناتاحيائيهجران كامل هريبد جواد24492922422009057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية الوالية للبناتاحيائيوفاء علي عبد السادة عاجل24502922422009061

كلية الزراعة/جامعة المثنى485.0069.29ثانوية البسملة للبناتاحيائيأيمان ساجد عواد هندول24512922422011003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى524.0074.86ثانوية البسملة للبناتاحيائياحالم كريم بطي حرجان24522922422011004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية البسملة للبناتاحيائيام البنين علي عاجل راضي24532922422011009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيامل خالد حسين سلوب24542922422011010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى589.0084.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيايات فالح مطير جبر24552922422011015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591.0084.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيايمان جليل عبد الحسين جبر24562922422011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57ثانوية البسملة للبناتاحيائيحوراء صالح مطير جبر24572922422011026

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيحوراء مزهر هويجل جوير24582922422011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيذكرى حسين حمزه مطشر24592922422011033

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى557.0079.57ثانوية البسملة للبناتاحيائيرحيمه كامل فهد ناصر24602922422011034

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى595.0085.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيرسل غانم فرحان سويف24612922422011035

كلية العلوم/جامعة المثنى595.0085.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيرقية عالوي ثجيل ناهي24622922422011037

كلية العلوم/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية البسملة للبناتاحيائيريام رياض هاني رعيد24632922422011038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء حسين موحان حاجم24642922422011041

كلية الزراعة/جامعة المثنى464.0066.29ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء سعد نجم عبادي24652922422011043

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء عبد محمد دعبول24662922422011044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى525.0075.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء علي صويح يعقوب24672922422011046

كلية العلوم/جامعة المثنى612.0087.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب حاتم عجة صكبان24682922422011049

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب علي سالم فهد24692922422011052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيعبير سعد حزام عاصي24702922422011061

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى502.0071.71ثانوية البسملة للبناتاحيائيعبير سوادي ربح حدود24712922422011062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صباح حميد خضور24722922422011067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى563.0080.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة جواد حسوني زغير24732922422011068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى609.0087.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة حسان سويف خنجر24742922422011069

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة عاجل كاظم شروح24752922422011071

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة ناصر فهد ناصر24762922422011073

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0062.29ثانوية البسملة للبناتاحيائيمرام فاضل ثجيل صكبان24772922422011077

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيمريم خير هللا حسين نوفل24782922422011078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86ثانوية البسملة للبناتاحيائيمريم سامي فرحان نذير24792922422011079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14ثانوية البسملة للبناتاحيائينبأ خالد حسوني مشيط24802922422011086
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29ثانوية البسملة للبناتاحيائينور سالم عبيد كاطع24812922422011091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى574.0082.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياخالص حميد خضير عباس24822922422012001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياسيا ادريس زاهي خطار24832922422012003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايات كريم سلمان كاظم24842922422012004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى532.0076.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيتهاني عادل زغير منصور24852922422012008

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيحوراء سعران حسين خليف24862922422012009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيحوراء منصور هدهود سلمان24872922422012010

كلية الزراعة/جامعة المثنى517.0073.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيخلود احمد مسير شوجة24882922422012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء قاسم كريم ناصر24892922422012013

كلية العلوم/جامعة المثنى604.0086.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسارة عدنان حرجان خريمط24902922422012017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسارة كريم سلمان سايب24912922422012018

كلية القانون/جامعة المثنى574.0082.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسحر عبد الحسين عالج وذيف24922922422012019

كلية الزراعة/جامعة المثنى465.0066.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمة سعيد خضير عباس24932922422012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيمريم هادي مزيد فالح24942922422012025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيمنار علي كريم خضر24952922422012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0071.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينرجس عباس حسن عطية24962922422012027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0073.57ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهبة جاسم سلمان كاظم24972922422012029

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الشذرات للبناتاحيائيامنة قاسم كاظم محمد24982922422015004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية الشذرات للبناتاحيائيبنين عبد االمير عبد الحسين راضي24992922422015012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية الشذرات للبناتاحيائيحنان حميد باجي لفلوف25002922422015017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى533.0076.14ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزنجبيال علي كاطع ظاهر25012922422015023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0087.14ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء تكليف حصموت عبد هللا25022922422015025

كلية العلوم/جامعة المثنى599.0085.57ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء عامر هادي عبد25032922422015029

كلية التمريض/جامعة المثنى683.0097.57ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء وهب حسين خضر25042922422015030

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0063.00ثانوية الشذرات للبناتاحيائيسهيلة كريم سفاح حسن25052922422015037

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الشذرات للبناتاحيائيشذى حسين ملك حسين25062922422015038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية الشذرات للبناتاحيائيفاطمة الزهراء اغميس سعيد خضر25072922422015046

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية الشذرات للبناتاحيائيفاطمة ظاهر حمود مجهول25082922422015049

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية الشذرات للبناتاحيائيفاطمه مازي فيصل هتل25092922422015053

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى508.0072.57ثانوية الشذرات للبناتاحيائيمآسي فارس علي كاظم25102922422015058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43ثانوية الشذرات للبناتاحيائيمنوى جبار عناد حمدان25112922422015063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية الشذرات للبناتاحيائينسرين عطية جابر عصواد25122922422015066

كلية العلوم/جامعة المثنى587.0083.86ثانوية الشذرات للبناتاحيائيهدى عدنان جبوري حسين25132922422015070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيأم البنين عباس هاشم محسن25142922422017003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائيأمان فيصل كاظم ظالم25152922422017004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى562.0080.29ثانوية المصابيح للبناتاحيائياحالم جبار كاظم فالح25162922422017008

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية المصابيح للبناتاحيائياستبرق داخل كاظم فالح25172922422017009

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0061.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائياستبرق عادل جواد كاظم25182922422017010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57ثانوية المصابيح للبناتاحيائياالء عادل عبد الحسين صالح25192922422017015

كلية الزراعة/جامعة المثنى463.0066.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيام البنين عبد الرضا نعيم حميد25202922422017017
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيتبارك قيس عبد الغني شعيل25212922422017022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0072.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيجيهان رزاق كتاب سالم25222922422017024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى571.0081.57ثانوية المصابيح للبناتاحيائيحنين حسن عبد هللا عاشور25232922422017025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية المصابيح للبناتاحيائيحوراء جالب ايدام غويرين25242922422017028

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى504.0072.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيحوراء حيدر هلول جابر25252922422017029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى621.0088.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائيحوراء فارس حسين ضاحي25262922422017033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية572.0081.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائيخديجه محمد جميل رومي25272922422017035

كلية الزراعة/جامعة المثنى471.0067.29ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرباب سلمان شعير درويش25282922422017036

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى628.0089.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرحمه جياد بداد وناس25292922422017037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرقية كمال مزهر راضي25302922422017038

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى569.0081.29ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزمزم علي حاتم ياسر25312922422017040

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية574.0082.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء ستار عبد اكعيم25322922422017043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء سلمان عبد كاظم25332922422017044

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء فاضل صبار حسوني25342922422017047

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء كاظم لفته فرحان25352922422017049

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية589.0084.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء محمد سايل عيسى25362922422017050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء نعيم عويز ناصر25372922422017051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزهراء هشام حبيب يحيى25382922422017052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية547.0078.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزينب خالد رسول عبجل25392922422017054

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزينب صالح مدلي عوده25402922422017056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية المصابيح للبناتاحيائيزينب محمد ارحيم مهدي25412922422017060

كلية العلوم/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيساره شداد مسير درويش25422922422017063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى526.0075.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيسفيره سعد عبد الحسين دعاج25432922422017065

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيطيبه مسلم عبود رداد25442922422017069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية المصابيح للبناتاحيائيغدير هادر مطرود كاظم25452922422017074

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية المصابيح للبناتاحيائيفاطمه جاسم سالم فرهود25462922422017076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية526.0075.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم رزيج25472922422017079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائيليلى طالب كاظم فرحان25482922422017092

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86ثانوية المصابيح للبناتاحيائيناديه جاسم سالم فرهود25492922422017099

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى526.0075.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائينبأ صباح محمود سلطان25502922422017100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0070.14ثانوية المصابيح للبناتاحيائينور الهدى مرتضى حاشوش حسون25512922422017105

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية المصابيح للبناتاحيائينور جوده عويش درويش25522922422017107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00ثانوية المصابيح للبناتاحيائيهجران نايف لفته عطيه25532922422017112

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0064.43ثانوية المصابيح للبناتاحيائيهدى فاضل شالكه مهدي25542922422017115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيناس كاظم هالل شهيل25552922422023003

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى508.0072.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء احمد علي مطرود25562922422023007

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء حازم صبحي رديف25572922422023008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء طالب ناصر جفات25582922422023009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى570.0081.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء عماد كاظم علي25592922422023011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيافراح عويد حامد طراد25602922422023014
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كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء كريم فقير عاجل25612922422023015

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان رحيم مجبل شنشول25622922422023024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0069.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه عقيل جبار كاظم25632922422023025

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبتول احمد كاظم فزاع25642922422023027

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبتول اياد عبد نور مطشر25652922422023028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنت الهدى عماد كاظم غالي25662922422023032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين قاسم مهاوش زعب25672922422023039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى520.0074.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين محمد حسن ذجر25682922422023040

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0091.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين محمد داخل صيدان25692922422023041

كلية القانون/جامعة المثنى568.0081.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبيبي ناصر حنفير حمد25702922422023042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك حسين عباس عليوي25712922422023044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478.0068.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان نايف واعي زوه25722922422023048

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حسن حمزه حرجان25732922422023052

كلية العلوم/جامعة المثنى606.0086.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخنساء محمد كامل أبو شنيت25742922422023058

كلية الزراعة/جامعة المثنى463.0066.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدمع هادي ياسر عباس25752922422023063

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه انور جفات ثجيل25762922422023068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه حسن جوان حسن25772922422023070

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه حسين سامي كاظم25782922422023071

كلية االعالم/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه حسين عبيد عواد25792922422023072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عماد عوده حسن25802922422023081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه لطيف محمد عمران25812922422023082

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء647.0092.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه محسن تركي بحر25822922422023084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرونق فخري غماس سوادي25832922422023090

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى616.0088.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حامد مزعل عناد25842922422023093

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين سماري عبطان25852922422023095

كلية العلوم/جامعة المثنى634.0090.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين علي كاظم25862922422023096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رحيم عوده علي25872922422023097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سالم جاسم دليل25882922422023100

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عدنان علي شعيوط25892922422023103

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء غسان صالح جبر25902922422023108

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد أسماعيل خضر25912922422023113

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد سعد جابر25922922422023114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية589.0084.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء معتز حمزه حميد25932922422023116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ناصر هالل فرحان25942922422023118

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ياسين شنون دخيل25952922422023122

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب جاسم حمد طاهر25962922422023125

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسين ثجيل حسون25972922422023126

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0064.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسين عبد معارج25982922422023127

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حمود مجيبل دهش25992922422023128

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حيدر حمودي جاسم26002922422023129
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الكريم عزوز26012922422023130

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب خالد عطشان ديثان26022922422023132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب سعيد عوده علي26032922422023134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عطيه عزيز نجم26042922422023137

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي حسين علي26052922422023140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب فليح مزعل عناد26062922422023142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد جمعه عيدان26072922422023146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0071.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد عبد هللا عذافه26082922422023147

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره ناجح عباس علوان26092922422023152

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجود فالح طشاش زنيهر26102922422023155

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى فليح سوادي عبد26112922422023156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى475.0067.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسلمى نايف جهيد رطان26122922422023160

كلية الزراعة/جامعة المثنى424.0060.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسمية حازم فنجان كريم26132922422023164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0068.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد حسن ناصر مطر26142922422023169

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد طالب يعقوب عاوي26152922422023171

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد محمد ثامر فتنان26162922422023173

كلية القانون/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشيرين حسون نواف سلمان26172922422023174

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصفاء جبار ناصر منصور26182922422023177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطفوف جميل مزعل صيوان26192922422023181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيف جواد كاظم عباس26202922422023185

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعايشه حسين فرج زهيان26212922422023186

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير محمد هبيس رداد26222922422023187

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعتاب عطيه فرحان غايب26232922422023188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0067.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعلياء كركاوي كريم جبار26242922422023192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعهد حسين عبد عايد26252922422023193

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران حميد غافل مهوس26262922422023195

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغنيمه نايف جهيد رطان26272922422023197

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاتن شاكر عبد االمير جوير26282922422023198

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة باسم حربي احمد26292922422023199

كلية االعالم/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه احمد حمدان جبر26302922422023200

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0073.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الجليل حسوني26312922422023202

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد حسن26322922422023206

كلية الزراعة/جامعة المثنى454.0064.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه براق جبر راضي26332922422023208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جليل ذجر كاظم26342922422023211

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد عباس26352922422023214

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه خالد محسن عبد26362922422023217

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0090.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه زهير مزهر كاني26372922422023219

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه علوان عبد االمير علي26382922422023227

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه علي عبد عبد الجبار26392922422023230

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه نعيم مشعل عكرود26402922422023240
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كلية العلوم/جامعة المثنى589.0084.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر جميل جبار حسن26412922422023244

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر محمد حمزه سوادي26422922422023247

كلية الصيدلة/جامعة المثنى690.0098.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمروه عادل محسن سريح26432922422023249

كلية العلوم/جامعة المثنى614.0087.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم نزال غالي رباط26442922422023253

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيملك معتز حمزه حميد26452922422023257

كلية الزراعة/جامعة المثنى469.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنتهى محمد علي ذياب26462922422023260

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمها ريكان فرج زهيان26472922422023261

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0061.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى جمال ناصر محمد26482922422023268

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى حيدر رزاق احمد26492922422023269

كلية الزراعة/جامعة المثنى422.0060.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى محمد جاسم طعيمه26502922422023272

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور ريسان كشيش عواد26512922422023273

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور سامي جبار شلتاغ26522922422023274

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور فاطمه مشتاق مزهر راضي26532922422023277

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهبه سلمان حسان عبد26542922422023283

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيابتهال حنون ناهي كاظم26552922422024001

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية السماوة للبناتاحيائياديان علي فاضل عواد26562922422024004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيازهار صبيح زغير حنون26572922422024006

كلية العلوم/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية السماوة للبناتاحيائياسالم حسن محل عريان26582922422024008

كلية التمريض/جامعة المثنى675.0096.43اعدادية السماوة للبناتاحيائياالء ستار حسين مطلك26592922422024015

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية513.0073.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيام البنين رائد حميد مكي26602922422024022

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيامال حسين مزهر عسكر26612922422024025

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0083.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيامال مالك سلمان كاظم26622922422024027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0071.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيانوار سلمان حسن عبد26632922422024030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى640.0091.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات احمد حسن مهدي26642922422024032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات جواد كاظم بدر26652922422024033

كلية الصيدلة/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات حامد وذاح عطية26662922422024034

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات رافد حسين عبد نور26672922422024035

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات علي غازي لعيبي26682922422024036

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية625.0089.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات عوفي جباري عبد26692922422024037

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى502.0071.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات نبراس حسن سفيح26702922422024038

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيايه تحسين لفته عبد26712922422024040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيايه رائد غازي كامل26722922422024041

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيبتول رزاق حسن عاتي26732922422024045

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0062.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيبراء عبد الهادي عاجل علوان26742922422024047

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين باسم قنديل مزهر26752922422024054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين حسن مطنش فهد26762922422024058

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين حمودي ارحيم صاحب26772922422024060

كلية الزراعة/جامعة المثنى466.0066.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين ضياء عبد الحسين جبر26782922422024065

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين عزيز منهل سعيد26792922422024066

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين علي حمزة محسن26802922422024068
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين قحطان مشيعل راشد26812922422024070

كلية العلوم/جامعة ذي قار652.0093.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد شاكر26822922422024074

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك حسين صبار حمزة26832922422024075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك خليل ابراهيم جبار26842922422024076

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك سلطان سيف فيصل26852922422024078

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك كاظم محمد سوادي26862922422024081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك كريم حمزة معيوف26872922422024083

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك لطيف سكران صالح26882922422024084

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى667.0095.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيتقى مسلم مسير شاهين26892922422024090

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيتمارة مهند محمد حلو26902922422024091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0069.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيجنات علي رحيم ناصر26912922422024096

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيحسناء جواد كاظم اسماعيل26922922422024100

كلية الزراعة/جامعة المثنى422.0060.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيحنين عبد السادة ارحيم ابو خرسة26932922422024103

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيحنين ماجد خضر نصيف26942922422024104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء احمد محمد صادق26952922422024107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء جبار سماري رهيج26962922422024109

كلية التمريض/جامعة المثنى669.0095.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء جواد هالسة حلو26972922422024110

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0099.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء حسين علي صاحب26982922422024111

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء حميد محمد جديع26992922422024112

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء حميد محيل حسن27002922422024113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء حيدر عبود رزوقي27012922422024115

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء رزاق ناجي حمزة27022922422024117

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء رياض سفاح خايس27032922422024119

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء ضياء شاكر سماوي27042922422024120

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء عبد الصاحب عاجل عوض27052922422024122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيحياة عادل جواد كافي27062922422024130

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء سعيد مطشر حسن27072922422024135

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء شاكر كاظم مرهون27082922422024137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء صالح طارش حسين27092922422024138

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيديار منذر نجم عبيد27102922422024140

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيران حميد سعيد لفته27112922422024142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيرانية نصيف فرحان حسن27122922422024143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى514.0073.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيرجاء سالم مسمار فليح27132922422024144

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيرسل كاظم جليل غريب27142922422024148

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيرسل مهند دواي شريف27152922422024149

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية اسعد محمد داخل27162922422024154

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية حسن كامل حسن27172922422024156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية زاهد محمد علي موسى27182922422024158

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية ستار متعب حلو27192922422024159

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية طاهر فيصل عبد27202922422024161
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية فرج عجيل وادي27212922422024164

كلية الصيدلة/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية فيصل سيف فيصل27222922422024165

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية منذر حسين صاحب27232922422024168

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيرنا راضي جبار عبد السادة27242922422024171

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيروان جواد كاظم سهر27252922422024173

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيروان علي صدام عباس27262922422024175

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيريحانه عالء محمد عبد علي27272922422024176

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0086.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء احمد عباس هادي27282922422024178

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء اسعد عبد الحسين حسن27292922422024179

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حسن صاحب حمادي27302922422024181

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد عيسى27312922422024187

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية590.1684.31اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حيدر موسى علي27322922422024188

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء رزاق حسون ملوكي27332922422024191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء سعد محمد حران27342922422024192

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عارف وناس واجد27352922422024195

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0060.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عبد الزهرة عبد الكاظم عاجل27362922422024196

كلية اآلداب/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد27372922422024197

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين حمزة27382922422024198

كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0065.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء فارس خضر داخل27392922422024200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء كاظم عبيس مهنا27402922422024203

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء مجيد محمد مهدي27412922422024205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى575.0082.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء مخلص حميد حمزة27422922422024207

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0089.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء مهدي ناهي كزار27432922422024208

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية646.0092.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء نبيل حسن جاسم27442922422024209

كلية التمريض/جامعة المثنى665.0095.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء وهاب رزاق عمران27452922422024210

كلية العلوم/جامعة المثنى602.0086.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب امين كامل جاسم27462922422024211

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حيدر خفيف كركوز27472922422024216

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب رياض حسن صالح27482922422024219

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب سعد غازي طارش27492922422024222

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى553.0079.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين جودة عبيد27502922422024223

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب فارس حمودي كريم27512922422024228

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب قيس ياسين عزيز27522922422024230

كلية القانون/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب مسافر ناظم جبير27532922422024235

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب نبيل عبد الرضا جبار27542922422024236

كلية الزراعة/جامعة المثنى463.0066.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب ياسر مفتن حافظ27552922422024239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيسالي علي رسول محمد27562922422024246

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيسجى باقر فاضل عباس27572922422024247

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى656.0093.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيسكينة حزام رحيم عواد27582922422024250

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيسمية عبد الكريم تركي عطية27592922422024251

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0090.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيشهد حمدان حسين ساجت27602922422024256
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كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيشهد ستار جبر كاظم27612922422024258

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيشيماء خيري عويد جبار27622922422024264

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى569.0081.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة مانع عبد سمير27632922422024269

كلية العلوم/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيعبير ميثاق ماجد عبد الرحيم27642922422024273

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى526.0075.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيعذراء فاضل عبد الرزاق جواد27652922422024274

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيعال عبد القادر خميس عبد هللا27662922422024275

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى482.0068.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيغدير حيدر طالب نور27672922422024279

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيغدير صاحب محمد راضي27682922422024280

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيغدير محمد مفتن عباس27692922422024282

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيغزالن هادي عبد هللا محيسن27702922422024283

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيغفران جواد كاظم حميد27712922422024284

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيغفران حامد عبد الرضا فرحان27722922422024285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى482.0068.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سامر ناصر حسين27732922422024291

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة بهاء رسول كاظم27742922422024293

كلية اللغات/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة حسون شايع راضي27752922422024296

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة حسين حمزة نوري27762922422024298

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة رائد بديوي مشعب27772922422024302

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة سجاد البوحنه عوفي27782922422024304

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0082.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة سعد خليف حداوي27792922422024305

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0067.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة صادق رحيم محمد27802922422024309

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة صدام كاظم هالوي27812922422024310

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة عامر مجيد جاسم27822922422024311

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة عبد العزيز نايف عزارة27832922422024313

كلية التمريض/جامعة المثنى670.0095.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة عقيل حمودي جبر27842922422024314

كلية العلوم/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة علي جبار عبد السادة27852922422024317

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى545.0077.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الخضر عبادي27862922422024318

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة فارس ارحيم شالب27872922422024321

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة قاسم عبد حسين27882922422024322

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة كامل تالف جبر27892922422024324

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيكميلة حسين فزاع محمد27902922422024332

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيكوثر محمد عطية جبار27912922422024334

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيلمياء حاكم هداد دحام27922922422024335

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيمروة محمد عبد االمير محمد27932922422024337

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم اصيل كريم سلمان27942922422024339

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم باسم محمد هويدي27952922422024340

كلية التمريض/جامعة المثنى676.0096.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم سالم نزال جهادي27962922422024344

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489.0069.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم عقيل كاظم حسن27972922422024347

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم مكي ابراهيم محمد علي27982922422024351

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة675.0096.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيمالك فاضل عواد راضي27992922422024358

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0061.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيمنار احمد عبادي سلمان28002922422024360
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كلية الزراعة/جامعة المثنى456.0065.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيمنار حيدر فاضل لفته28012922422024363

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0071.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيمناهل نعيم عبد الحسين لفته28022922422024365

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيمها علي حسين ساجت28032922422024368

كلية الزراعة/جامعة المثنى465.0066.43اعدادية السماوة للبناتاحيائيندى فليح حسن مناور28042922422024375

كلية التمريض/جامعة المثنى668.0095.43اعدادية السماوة للبناتاحيائينسرين جبار عبادي علي28052922422024381

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية السماوة للبناتاحيائينور الهدى احمد رحيم خضر28062922422024385

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى567.0081.00اعدادية السماوة للبناتاحيائينور الهدى حسن ظاهر عكاب28072922422024386

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0073.57اعدادية السماوة للبناتاحيائينور الهدى حميد مزهر سلمان28082922422024387

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية السماوة للبناتاحيائينور الهدى محمد حاكم محمد28092922422024390

كلية طب االسنان/جامعة المثنى693.0099.00اعدادية السماوة للبناتاحيائينور حسين علي بديوي28102922422024391

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية السماوة للبناتاحيائينور حسين علي صادق28112922422024392

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية السماوة للبناتاحيائينور مهدي جباكي حسين28122922422024398

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية السماوة للبناتاحيائينورا خضير عبد جاسم28132922422024401

كلية العلوم/جامعة المثنى602.0086.00اعدادية السماوة للبناتاحيائينوره ستار جبار كريم28142922422024402

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29اعدادية السماوة للبناتاحيائينوره صادق محمد حسين28152922422024403

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيهاجر بدر كامل رسول28162922422024404

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيهاجر مدلول نجم عبد28172922422024406

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيهبة الرحمن عبادي راشد موجد28182922422024407

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى648.0092.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيهبة هللا بشار عبد الجبار بجاي28192922422024408

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71اعدادية السماوة للبناتاحيائيهبه عقيل منذور شائع28202922422024411

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية601.0085.86اعدادية السماوة للبناتاحيائيهدى حيدر حرب محمد28212922422024412

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيهدى عزيز كامل جاسم28222922422024413

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية السماوة للبناتاحيائيهديل عبد الرزاق حنيوي عمران28232922422024415

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14اعدادية السماوة للبناتاحيائيهديل هادي جاسم محمد28242922422024416

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى641.0091.57اعدادية السماوة للبناتاحيائيياسمين عماد عبد عطية28252922422024421

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيأطياف علي حسين عباس28262922422025002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيأية مرتضى حسين سلمان28272922422025003

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية االندلس للبناتاحيائياحالم حاكم شباط داغر28282922422025008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية االندلس للبناتاحيائياسراء مالك نعيم ياسر28292922422025010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى576.0082.29اعدادية االندلس للبناتاحيائياسيل حسين شريف سوادي28302922422025011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيام البنين فالح عبد هللا سعدون28312922422025013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيبتول حسين خضير حميد28322922422025016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيبتول عطيه غافل ثجيل28332922422025018

كلية العلوم/جامعة المثنى607.0086.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيبشائر عبد هللا عجمي دبي28342922422025020

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين صادق محسن حنون28352922422025021

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيجوالن مسلم محمد هاشم28362922422025029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيحمدية خزعل كريم فليفل28372922422025030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيحميده نعيم عداي كردوش28382922422025031

كلية العلوم/جامعة المثنى592.0084.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيحوراء تركي دلي محمد28392922422025033

كلية اللغات/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيحوراء راتب نعيم عبيد28402922422025034
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيحوراء محسن مطر مبارك28412922422025037

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيحوراء محمد حسن عبد28422922422025038

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيحوراء وعد جايد مشكور28432922422025039

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيرزان كفاح عبد الساده مهدي28442922422025042

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيرقيه ستار جبار حنون28452922422025043

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيروان احمد حسن فرهود28462922422025045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء احمد محسن خسيره28472922422025048

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء جميل عبد الساده طواش28482922422025050

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء حسين جبار عباس28492922422025051

كلية العلوم/جامعة المثنى616.0088.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء عقيل جبار علي28502922422025057

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء فزع عطيه عباس28512922422025058

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0064.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء منذر فرحان بشير28522922422025060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء ميثم ناصر طعمه28532922422025062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب أحمد جبار عباس28542922422025064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب احمد حسن وزير28552922422025065

كلية العلوم/جامعة المثنى629.0089.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب خلف ناصر مفتن28562922422025067

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0091.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب سعيد شهاب جياد28572922422025068

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى564.0080.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عوده خواف زغيرون28582922422025072

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عيسى هاشم محمد28592922422025073

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى أحمد نافع شعالن28602922422025076

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى حيدر صبيح كريم28612922422025077

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيسحر حامد فهد عبد الحسين28622922422025078

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيشروق لطيف نايف سلمان28632922422025082

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد مشعل قايش سليمان28642922422025083

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفاء سعدي رزاق ثامر28652922422025084

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة علي حسين عطيه28662922422025092

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه احمد جياد ميس28672922422025093

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عزوز عطشان كسار28682922422025101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه علي جابر سلمان28692922422025102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عواد دعبول صراوه28702922422025103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه غانم ناصر فرحان28712922422025104

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد هللا معن28722922422025107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه ماهر حامد حسن28732922422025108

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم حسن مدلي عوده28742922422025110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى565.0080.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم رياض حمزه جبر28752922422025111

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0084.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيمسره عامر ياسر حاجم28762922422025112

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى565.0080.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنار علي خلف راضي28772922422025114

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنى محمد فزع شالكه28782922422025117

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية االندلس للبناتاحيائينضال أحمد حزام حريج28792922422025120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57اعدادية االندلس للبناتاحيائينور رياض محمد خضير28802922422025123
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية االندلس للبناتاحيائينور ميثم عناد هادي28812922422025124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيأديان خالد محمد عبد هللا28822922422026001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيأيات كاظم سلمان كيطان28832922422026002

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائياديان صفاء جواد حسين28842922422026004

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيام البنين حسن حمزه محمد28852922422026007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى695.0099.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبتول علي حليو مطرود28862922422026010

كلية العلوم/جامعة المثنى616.0088.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبنين احمد ناظم مكت28872922422026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبنين جابر دريفش محمد28882922422026014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0073.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبيار علي عبد الرزاق سلمان28892922422026017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك حيدر حميد جبار28902922422026019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيجنه عدنان هاشم عبود28912922422026026

كلية العلوم/جامعة المثنى619.0088.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحوراء سالم اسماري شكص28922922422026028

كلية طب االسنان/جامعة المثنى693.0099.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيخديجة جابر أنديو مظلوم28932922422026032

كلية الزراعة/جامعة المثنى462.0066.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيدينا عادل موحان رويضي28942922422026034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقية حيدر حسون عبد النبي28952922422026036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه حسن علي عبد الهادي28962922422026038

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه حسين عاصي ناصر28972922422026039

كلية الزراعة/جامعة المثنى466.0066.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه رحيم طاشي حمزه28982922422026040

كلية الزراعة/جامعة المثنى421.0060.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه سامي علي عواد28992922422026041

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى508.0072.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه علي مسلم مطر29002922422026042

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار شمخي جبار29012922422026048

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء غسان تركي عبد29022922422026052

كلية العلوم/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء كاظم ناصر حسين29032922422026053

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى527.0075.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء مهند جابر سماوي29042922422026056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب حميد عبد ناهي29052922422026060

كلية القانون/جامعة المثنى564.0080.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب عبد الخالق عبد محمد29062922422026061

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية532.0076.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسبأ قاسم جبار عبد29072922422026063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى475.0067.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى خالد خليف شارع29082922422026064

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى647.0092.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسيرين حسين لفته مريدي29092922422026067

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى590.0084.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشهد عقيل هاني حمادي29102922422026069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشيماء فارس حرز شمران29112922422026072

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيضي فارس مهدي غضب29122922422026073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيطيبه جعفر جاسم صادق29132922422026074

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيطيبه فارس عبد القادر حسن29142922422026076

كلية الزراعة/جامعة المثنى473.0067.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ثائر صالح علي29152922422026079

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه جواد حمودي كاظم29162922422026080

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى526.0075.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه رحيم محيسن تالل29172922422026082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى569.0081.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه فالح محسن حسين29182922422026085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن احمد29192922422026086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0069.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه نزار عبد هللا عباس29202922422026087

103 من 73صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

المثنى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفواطم نعمان شاكر ياسر29212922422026091

كلية العلوم/جامعة المثنى638.0091.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيكوثر عبد هللا معيدي جابر29222922422026093

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيلبانه سعد صالح عبد الكريم29232922422026095

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمرح عبد الرضا جرجيس جاسم29242922422026096

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائينبأ خالد رزاق محمد29252922422026104

كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0065.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائينرجس حميد مجيد فليح29262922422026106

كلية التمريض/جامعة المثنى668.0095.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور حازم مجيد حسن29272922422026110

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور حيدر حميد خضير29282922422026111

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى536.0076.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور حيدر محمد حسين29292922422026112

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور شاكر منديل فيصل29302922422026113

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور محمد شاكر حميد29312922422026115

كلية العلوم/جامعة المثنى639.0091.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائينورا بسام علي عواد29322922422026118

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهبه صادق فارس وضح29332922422026122

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى649.0092.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهنادي علي خالد لصلوص29342922422026125

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيوفاء فليح لصلوص افنيخ29352922422026128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية525.0075.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائييقين مكي جابر ناصر29362922422026129

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيابرار عدنان طه حسن29372922422027003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائياثار طالب شجاعي كاطع29382922422027005

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيارزاق صباح حمود حسن29392922422027009

كلية التمريض/جامعة المثنى674.0096.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيازهار حاضر عبد بطي29402922422027010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسراء جميل مهلهل شعالن29412922422027013

كلية العلوم/جامعة المثنى630.0090.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسراء صاحب فزاع حسين29422922422027014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائياالء رحيم حسن حسون29432922422027024

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيالكوثر رزاق بريهي عبود29442922422027025

كلية العلوم/جامعة المثنى599.0085.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيالهام جاهل ضاحي ناصر29452922422027026

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيام البنين قاسم جهاد سلمان29462922422027027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيامال يوسف ناصر عبد29472922422027028

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيانوار جعفر محمد نيوان29482922422027034

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيايمان حسن رحيم محمد29492922422027043

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبتول عمار ياسر محسن29502922422027050

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبتول محمد كزار عاتي29512922422027051

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0064.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين جمال نعمة ناصر29522922422027053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين حسن شاكر محمود29532922422027054

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين حسين داخل ثامر29542922422027056

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين ياسين جبار موسى29552922422027073

كلية العلوم/جامعة المثنى613.0087.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبيادر صالح عبيس عبد هللا29562922422027074

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتبارك حسن دعبول جوان29572922422027076

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتبارك حيدر جبار عباس29582922422027077

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحنان علي عبد الحسين كامل29592922422027084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية572.0081.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء جبار رحيم عباس29602922422027088
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء رزاق عبد حسين29612922422027091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء عادل عليوي حسن29622922422027093

كلية الزراعة/جامعة المثنى461.0065.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء عبد الحسن جواد كاظم29632922422027095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء عبد هللا ابوطوير شهيب29642922422027096

كلية التمريض/جامعة المثنى675.0096.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء هالل ماضي نويحل29652922422027099

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيخديجة زايد جابر طعمة29662922422027102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيخديجة ناجح عبد الحمزة خليوي29672922422027103

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيدينا منصور هليل وادي29682922422027115

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرباب احمد جودي عبيد29692922422027116

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0084.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرسل نعيم لزام نغيمش29702922422027126

كلية العلوم/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرشا سالم صباح جاسم29712922422027128

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية حسين عطشان شنيور29722922422027133

كلية العلوم/جامعة المثنى642.0091.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية عايد عبد حسون29732922422027136

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرنا سلمان حمزة علي29742922422027143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرواء سالم جالب حسون29752922422027145

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرواء سلمان منديل خضور29762922422027146

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرويده رحيم جواد راضي29772922422027147

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى638.0091.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء حسن مطشر دايخ29782922422027155

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء حسين فضل مشاري29792922422027156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء حسين وذن هديرس29802922422027158

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرزاق صالح29812922422027161

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية645.0092.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء رافع عبد االمير جواد29822922422027162

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء صالح حسن حبيب29832922422027165

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء صدام جاسم عبيد29842922422027166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عادل عبد األمير فرهود29852922422027167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0071.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا موسى حرش29862922422027169

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد السادة مزهر29872922422027170

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عالوي كاظم مدلول29882922422027173

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء علي حنتاوه كنوش29892922422027174

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء كاظم جاسم عبودي29902922422027177

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء مؤيد دواس عامر29912922422027179

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء محمد خيون ناجي29922922422027180

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء محمد داخل رحمن29932922422027181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب محمد حسين29942922422027183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى573.0081.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب اسعيد عبد شهد29952922422027189

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب باشي راضي حمزه29962922422027190

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0084.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب حيدر عجمي حميدي29972922422027196

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب رحيم صلو طحيور29982922422027198

كلية طب االسنان/جامعة المثنى693.0099.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب علي حسوني عجة29992922422027205

كلية العلوم/جامعة المثنى613.0087.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب علي ناصر ادحين30002922422027209
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب كريم دوهان عطيه30012922422027212

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسارة عبد الرحمن غازي علوان30022922422027220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسجد شاكر محسن عناد30032922422027222

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسجى قاسم طارش عاني30042922422027223

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسجى مجيد جهادي مذيور30052922422027224

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسوسن فنجان محمد منشد30062922422027227

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشروق لطيف خشان موسى30072922422027229

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشهد باسم فرحان موسى30082922422027233

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشيماء نافع عبد محسن30092922422027236

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيضحى عدنان لفتة زغير30102922422027240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى482.0068.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيضحى فاضل خريجان عزاي30112922422027241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0070.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيضمائر عقيل مهدي عبد الجواد30122922422027243

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيطيبة حسن هادي عبد30132922422027244

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعبير بشير رحيم جخين30142922422027246

كلية الصيدلة/جامعة المثنى690.0098.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعذراء عباس جبير سوادي30152922422027249

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعذراء عدنان عبد السادة مزهر30162922422027250

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعذراء نعمة عبيس جريو30172922422027252

كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0063.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيغادة عقيل نجم عبد30182922422027255

كلية الزراعة/جامعة المثنى422.0060.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيغدير حاتم عبد الكريم فرحان30192922422027257

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائيغفران علي عبد الحسين كامل30202922422027260

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء غدير غالب عبد هللا30212922422027261

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة حسين سعد حنفوش30222922422027267

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة حمزة عبد الخضر كواك30232922422027269

كلية طب االسنان/جامعة المثنى697.0099.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة راهي فرج مشاري30242922422027270

كلية القانون/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة صالح هالل لغيوي30252922422027274

كلية العلوم/جامعة المثنى593.0084.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة عاجل عبادي مهوس30262922422027276

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة كاظم مشوني خطار30272922422027287

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة كريم عبد عبد السادة30282922422027289

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة ناظم سريع ابو الدوش30292922422027293

كلية الصيدلة/جامعة المثنى701.00100.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفدك جاسم عبد الرضا علي30302922422027294

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفرح جبار خنفور لوفي30312922422027295

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيقمر حاكم ناهي عبد30322922422027300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر حيدر حمزة شبيلي30332922422027303

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر طاهر كاظم جاسم30342922422027306

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر فائز حمود عبطان30352922422027307

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر محمد قاطع شنان30362922422027309

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر وثيق موسى عناد30372922422027310

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيلمياء رزاق منادي دخان30382922422027314

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيليلى جاسم كاظم عبد30392922422027315

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمروة يونس محسن عبيد30402922422027319
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كلية العلوم/جامعة المثنى605.0086.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمريم جليل محمد وهاب30412922422027321

كلية التمريض/جامعة المثنى672.0096.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمريم عدي حاتم راجوج30422922422027323

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمسار عبد الحمزة صفيرس موسى30432922422027324

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى514.0073.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمعصومة فائز جبار شمخي30442922422027326

كلية الزراعة/جامعة المثنى485.0069.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمالك عقيل حميد كاطع30452922422027327

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء446.0063.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائينارمين فؤاد عبد ناصر عليوي30462922422027337

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائينبأ علي عبد االمير عزيز30472922422027338

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائينرجس حازم زعل سايب30482922422027342

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى احمد هاشم سلمان30492922422027348

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى596.0085.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى بصير عواد كاظم30502922422027349

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى فاضل شخيط دواج30512922422027351

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور خالد كامل جابر30522922422027352

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور رزاق سوادي حطحوط30532922422027353

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0090.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور فاضل قابل جريب30542922422027355

كلية العلوم/جامعة الكوفة631.0090.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائينوره كاظم عطيه خشان30552922422027358

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0060.71اعدادية الرميثة للبناتاحيائينسيان رحيم خشان جبار30562922422027359

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهبة هللا هاشم نذير بيري30572922422027363

كلية التمريض/جامعة المثنى666.0095.14اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهبة حسون عبد باشي30582922422027365

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهبه رحيم غالي عبد30592922422027366

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الرميثة للبناتاحيائيوفاء ناصر عبد الحسين سلمان30602922422027380

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيأميره شليوح صبار كاظم30612922422028001

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية الزهور للبناتاحيائياطياف ساجت حمزه مشكور30622922422028003

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيبنين رياض كاظم محمد30632922422028005

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيبنين محسن مكي جاسم30642922422028006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك أياد فليح دفار30652922422028008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى538.0076.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيدعاء حيدر سوادي كاظم30662922422028012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0080.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيرقيه احمد كاظم عبد الساده30672922422028015

كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0063.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء رعد عجمي كاظم30682922422028023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0068.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء صالح ستار عبد الجبار30692922422028024

كلية الزراعة/جامعة المثنى423.0060.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء عماد فهد خليوي30702922422028025

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء كاظم ثجيل حمادي30712922422028026

كلية القانون/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمد ناجي حميد30722922422028027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب جاسم دهوش مكطوف30732922422028031

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى564.0080.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب عواد حمودي حسن30742922422028036

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب كريم كاظم هالل30752922422028038

كلية العلوم/جامعة المثنى621.0088.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره عادل كاظم هويدي30762922422028040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى528.0075.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيسلمى علي صالح هداد30772922422028042

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيشهد حيدر رحيم جابر30782922422028043

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى533.0076.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيصفا عباس حسن شناوه30792922422028045

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى532.0076.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيضحى اياد هادي خليوي30802922422028046
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التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيعذراء ثامر غازي عاجل30812922422028049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0068.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيعذراء محمد عبد الرضا جبر30822922422028050

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيعلياء طارق يحيى محمد30832922422028051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه تكليف صالح ناصر30842922422028053

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه محمود عارف جبار30852922422028060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484.0069.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه نعيم كاظم منشد30862922422028061

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيكوثر كرار علي حسون30872922422028064

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية الزهور للبناتاحيائينجاة عباس عزاوي سعدون30882922422028072

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية الزهور للبناتاحيائينور مؤيد عواد عطيه30892922422028077

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيهبه كامل شبالن جاسم30902922422028078

كلية طب االسنان/جامعة المثنى695.0099.29ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيازهار حسين منديل عاشور30912922422029001

كلية التمريض/جامعة المثنى670.8895.84ثانوية رقية للمتميزاتاحيائياسراء حيدر محمد زالم30922922422029002

كلية العلوم/جامعة القادسية685.6897.95ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيامنه باسم محمود عويد30932922422029003

كلية الطب/جامعة المثنى707.44101.06ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيايسار لطيف عبد الحسين موسى30942922422029004

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.2896.90ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبراء عبد هللا وادي عبد هللا30952922422029005

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.1297.30ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبنين رحيم سايل شغيب30962922422029006

كلية طب االسنان/جامعة المثنى695.0499.29ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبنين وليد جواد حسين30972922422029007

كلية الطب/جامعة المثنى708.00101.14ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيجنات رائد طارق هادي30982922422029008

كلية الطب/جامعة سومر696.7699.54ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرتاج رائد محمد اسماعيل30992922422029009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين660.8094.40ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرقيه زكي طالب محمد31002922422029010

كلية العلوم/جامعة المثنى604.8886.41ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء أركان عبد الرزاق عبد31012922422029011

كلية الطب/جامعة المثنى701.12100.16ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء فاهم حيدر نعيم31022922422029013

كلية الطب/جامعة المثنى698.9299.85ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء محمود شاكر محمود31032922422029014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية685.1297.87ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء مهند عبد العباس نعمه31042922422029015

كلية الطب/جامعة المثنى700.68100.10ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب احسان مهدي شهيب31052922422029016

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.8895.70ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب رائد عبد الحسن محسن31062922422029018

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.6898.38ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب سعد حميد سعد31072922422029019

كلية العلوم/جامعة القادسية645.5692.22ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب محمد جاسم عبد31082922422029020

كلية العلوم/جامعة بغداد619.1288.45ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب ميسر خالد محسن31092922422029021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.8489.55ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب وحيد كاظم محمد31102922422029023

كلية الطب/جامعة المثنى706.60100.94ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيشاه زنان احمد نعمه عبد الرضا31112922422029024

كلية الصيدلة/جامعة المثنى692.2098.89ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيشروق فليح حسن سفاح31122922422029026

كلية الطب/جامعة المثنى698.5299.79ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيضحى فراس عبد الجبار عبد هللا31132922422029027

كلية الطب/جامعة المثنى700.20100.03ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيغاده هالل ناصر والي31142922422029028

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.5295.36ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه باسم محمد نور31152922422029031

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.7297.39ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه رشاد ثامر حسن31162922422029032

كلية الطب/جامعة المثنى709.84101.41ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه كريم كاظم لوفه31172922422029034

كلية الطب/جامعة المثنى698.5299.79ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه مهند عبد الهادي احمد31182922422029035

كلية الطب/جامعة المثنى713.76101.97ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه ناجح عفريت ابو خريجة31192922422029036

كلية الطب/جامعة المثنى710.00101.43ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفرح كريم كاظم لوفه31202922422029037
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كلية الطب/جامعة المثنى704.28100.61ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفرح ماجد فاضل جعفر31212922422029038

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى657.2493.89ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفي فالح حميد غانم31222922422029039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.7697.82ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمريم داخل بهاض حاجم31232922422029042

كلية الطب/جامعة المثنى703.84100.55ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمريم ذكاء رسول كاظم31242922422029043

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.2090.31ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمالك ضياء عباس هادي31252922422029045

كلية طب االسنان/جامعة المثنى694.2099.17ثانوية رقية للمتميزاتاحيائينور أنمار حمودي كاظم31262922422029046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى511.0073.00ثانوية رقية للمتميزاتاحيائينور اسعد عبد الرزاق عبد القادر31272922422029047

كلية الطب/جامعة المثنى706.20100.89ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيياسمين حسين عبد األمير ظاهر31282922422029049

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0063.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيحوراء عبد هللا عبادي مشعب31292922422031006

كلية االثار/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية القوارير للبناتاحيائيحوراء قاسم امير خضير31302922422031009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى521.0074.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيرقيه ثامر شاكر حمادي31312922422031013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء تركي جاسم محمد31322922422031016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب فليح شدهان راهي31332922422031019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0068.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيشذى ستار جبير سلطان31342922422031021

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى619.0088.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيصبا حسين زغير خضير31352922422031025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى593.0084.71ثانوية القوارير للبناتاحيائيعبير عايد صالح هويل31362922422031026

كلية االثار/جامعة الكوفة435.0062.14ثانوية القوارير للبناتاحيائيعهد عبد العباس اسماعيل محمد31372922422031027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى597.0085.29ثانوية القوارير للبناتاحيائيوالء عليوي جبار مطر31382922422031030

كلية الزراعة/جامعة المثنى465.0066.43ثانوية عشتار للبناتاحيائياسيل سعود عباس حمد31392922422032002

كلية الزراعة/جامعة المثنى454.0064.86ثانوية عشتار للبناتاحيائيايات كاظم عطا هللا مزهر31402922422032006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43ثانوية عشتار للبناتاحيائيايمان فرحان عناد عبد31412922422032009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية عشتار للبناتاحيائيبتول دوحي حمادي عويجل31422922422032013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيبتول عارف عبود عطيوي31432922422032014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية عشتار للبناتاحيائيبشائر محمد جاسم حسون31442922422032015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0090.14ثانوية عشتار للبناتاحيائيبنين جاسم حسن هادي31452922422032016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى536.0076.57ثانوية عشتار للبناتاحيائيبنين محسن عبد محمد31462922422032021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0072.14ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم داود31472922422032024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى503.0071.86ثانوية عشتار للبناتاحيائيحوراء فرج رهيف لهو31482922422032029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478.0068.29ثانوية عشتار للبناتاحيائيدعاء حسين عاجل مطشر31492922422032030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية عشتار للبناتاحيائيرقيه عقيل ليسه مداعي31502922422032034

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى641.0091.57ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء عصام كاظم تاية31512922422032040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء فرج بريدي مناع31522922422032041

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0091.43ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء مرسال كشيش خنجر31532922422032043

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء موسى عبد شاكر31542922422032044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى606.0086.57ثانوية عشتار للبناتاحيائيزينب سوادي شاطي سياح31552922422032047

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14ثانوية عشتار للبناتاحيائيشوق فيصل غضبان يزاع31562922422032060

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0084.86ثانوية عشتار للبناتاحيائيفاطمه ناصر علي كاظم31572922422032075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية عشتار للبناتاحيائيمريم عبد هللا سوادي حمد31582922422032078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية عشتار للبناتاحيائيمنال عواد حمدان مهيدي31592922422032081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية عشتار للبناتاحيائيمنال محسن جبار غياض31602922422032082
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قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43ثانوية عشتار للبناتاحيائينور رياض كامل صادق31612922422032086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى508.0072.57ثانوية عشتار للبناتاحيائينوره عبد العباس سرحان صياح31622922422032087

كلية الزراعة/جامعة المثنى463.0066.14ثانوية عشتار للبناتاحيائيهبه سالم عباس حمد31632922422032088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى509.0072.71ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيحوراء صالح صاحب جراح31642922422033004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0079.57ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيدعاء عويد جابر معيجن31652922422033005

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى558.0079.71ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيرقيه خالد غويلي عواد31662922422033006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيرقيه عبد السالم عصيب علي31672922422033007

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيغفران وحيد خشان عيشم31682922422033011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى516.0073.71ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيفاطمة خالد منشد صحين31692922422033012

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0062.00ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيمريم سعد حمزة عناد31702922422033014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية السبع المثاني للبناتاحيائياماني فليح حسن عالوي31712922422035001

كلية القانون/جامعة المثنى539.0077.00ثانوية السبع المثاني للبناتاحيائيحوراء سعد جبار علي31722922422035003

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0062.57ثانوية السبع المثاني للبناتاحيائيرقيه نعمه راضي دنوف31732922422035006

كلية التمريض/جامعة المثنى683.0097.57ثانوية السبع المثاني للبناتاحيائيزهراء حامد ابو حسين كصاب31742922422035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0067.14ثانوية السبع المثاني للبناتاحيائيزهراء حسام عوده طاهر31752922422035009

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية السبع المثاني للبناتاحيائيزينه فرحان طارش حمود31762922422035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478.0068.29ثانوية السبع المثاني للبناتاحيائيفاطمه عمران غازي عبد31772922422035014

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيايات مسلم عبد االمير محمد31782922422036004

كلية االعالم/جامعة ذي قار456.0065.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزينب سعد كاظم فزاع31792922422036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0069.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزينب مهدي بهلون هيطان31802922422036018

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0060.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة حسن هادي عباس31812922422036021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور الهدى مهدي عبد الحميد جبار31822922422036027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر مطر31832922424001006

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور جميل ابراهيم كاظم31842922424001010

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائياسراء احمد عباس ابراهيم31852922424002003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيايات حيدر بشبوش حسين31862922424002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيايات رياض شنشول صبار31872922424002007

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبدور عامر محمد علي31882922424002010

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين علي رزاق عباس31892922424002016

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى648.0092.57ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين علي مجبل شنشول31902922424002017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين ياسر رحيم سلمان31912922424002019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيتبارك علي فضاله عطيه31922922424002021

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0086.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حسين علي31932922424002023

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء ميثاق إسماعيل شهيد31942922424002024

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرفاه جبران خليل حسن31952922424002026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه إسماعيل عبد علي31962922424002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0068.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه احمد عباس عسكر31972922424002028

كلية العلوم/جامعة المثنى675.0096.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه حسين رزاق حسن31982922424002030

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى687.0098.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه سعد عباس إبراهيم31992922424002031

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى533.0076.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء احمد شريف علوان32002922424002039
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى569.0081.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء سالم جواد بسيطه32012922424002043

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء كنعان عدنان حسن32022922424002045

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب حميد بايد لزام32032922424002050

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيشهد احمد عبد األمير عزيز32042922424002058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيضحى احمد عبد هللا عناد32052922424002063

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه تحسين عبد جايد32062922424002066

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه صابر صدام جبر32072922424002068

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا جبار32082922424002071

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفرح محمد ابراهيم نصيف32092922424002072

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى645.0092.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمروه علي حسين طاهر32102922424002076

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء543.0077.57ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم حسن نعيم شاني32112922424002077

كلية العلوم/جامعة المثنى587.0083.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم سوادي برغش عجيرب32122922424002078

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0084.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم صالح حسن علي32132922424002079

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمنار فائز مفيد جاسم32142922424002082

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينبأ محمد جاسم شاهين32152922424002085

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى540.0077.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينرجس إبراهيم هادي عطشان32162922424002087

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور الزهراء عباس رحيم مزهر32172922424002089

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد رحيم راضي32182922424002090

كلية العلوم/جامعة المثنى629.0089.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور علي ناجي عويد32192922424002092

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى651.0093.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور محمد عبد الحسين محسن32202922424002093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0069.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور يقظان حميد خضير32212922424002094

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيهدى علوان شويت كزار32222922424002097

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايثار عارف رحيم عيسى32232922424003002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياديان هادي حسن عبد32242922424003005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياالء امين كاظم حساني32252922424003007

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى559.0079.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيالزهراء مخلص ابراهيم صاحب32262922424003008

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0084.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيام البنين ناظم هاشم حمودي32272922424003009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية559.0079.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيأمنه علي عبد الحسين جاسم32282922424003010

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيانفال جاسم كريم شناوة32292922424003011

كلية الصيدلة/جامعة المثنى695.0099.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايات جاسم سفاح شنان32302922424003012

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى502.0071.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايات مظفر صالح مهدي32312922424003013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى592.0084.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياية سلمان عبد هللا عبد الكريم32322922424003015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايمان عماد طاهر مسلم32332922424003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايمان فكرت رحيم فاضل32342922424003021

كلية طب االسنان/جامعة المثنى693.0099.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين رشيد حسن ناجي32352922424003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين شريف صباح محمد32362922424003026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى569.0081.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين عباس عبد  حسين32372922424003027

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0061.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان عبد العباس راضي32382922424003028

كلية العلوم/جامعة المثنى618.0088.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين علي كريم مبارك32392922424003029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين ميثاق محمد كاظم32402922424003033
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبيادر راضي هادي وطن32412922424003034

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك بشار عبد الكريم حران32422922424003036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد كشوش32432922424003037

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك لطيف جاسم جوين32442922424003040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحنين خالد حميد عطية32452922424003043

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين عبد الحسين عبيد32462922424003044

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر رزاق لعيبي32472922424003046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء خالد كاظم مطر32482922424003047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء رزاق سعود عبد32492922424003049

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.0097.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرايز عماد رحيم فاضل32502922424003053

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرحمة هللا عبد الكاظم هاني عباس32512922424003057

كلية العلوم/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرسل حسن صبار عبد الخضر32522922424003058

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى644.0092.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرسل ناصر رحيم ناصر32532922424003059

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية باسم عبد هللا حسن32542922424003060

كلية الزراعة/جامعة المثنى423.0060.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية جاسم محمد كشوش32552922424003061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية رزاق دلي صالح32562922424003062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية سعد عبيدي خضير32572922424003063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى526.0075.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية عادل مجيد حمزة32582922424003064

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0061.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية عبد الرحمن محمد عودة32592922424003065

كلية الصيدلة/جامعة المثنى694.0099.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية مالك عبد الزهرة شمخي32602922424003069

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء653.0093.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية محمد حسن يونس32612922424003070

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقية منصور علي منصور32622922424003071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرهف جواد كاظم مريح32632922424003073

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيروان مشتاق رضا هاشم32642922424003076

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيريهام محمد مكطوف ناهي32652922424003079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى663.0094.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الرسول محمد32662922424003080

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل حسين فاضل32672922424003081

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0062.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين امانه حسين32682922424003082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين صبار عبد الخضر32692922424003083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي منصور32702922424003085

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر شالكة عوض32712922424003086

كلية الطب/جامعة المثنى703.00100.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم حسين32722922424003088

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد حسن علي32732922424003089

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء سلوان عبد الرضا إسماعيل32742922424003091

كلية التمريض/جامعة المثنى682.0097.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس هادي صالح32752922424003093

كلية الطب/جامعة كربالء701.00100.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي خشوش موسى32762922424003095

كلية طب االسنان/جامعة المثنى693.0099.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي رزاق عبد32772922424003096

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد عباس محيل32782922424003097

كلية العلوم/جامعة المثنى602.0086.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح عطية مهدي32792922424003098

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جابر واجد32802922424003099
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى551.0078.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محيل عواجل32812922424003102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند صبحي جابر32822922424003104

كلية التمريض/جامعة كربالء673.0096.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند عباس عطية32832922424003105

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى515.0073.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء ناظم عنيد خليفة32842922424003107

كلية العلوم/جامعة المثنى608.0086.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي بربير مري32852922424003109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0072.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب احمد سعود عبد32862922424003112

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد سايب32872922424003114

كلية الطب/جامعة المثنى699.0099.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب حسين محمد ضاحي32882922424003115

كلية الصيدلة/جامعة المثنى691.0098.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الزهرة محمد32892922424003116

كلية الطب/جامعة المثنى703.00100.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب سعد نور حسين32902922424003118

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب صالح خليف حمد32912922424003119

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية655.0093.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب عامر خليف حمد32922922424003120

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى527.0075.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب علي صبري علي32932922424003122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب عمار فرحان علي32942922424003123

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0062.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد مسافر صلهام32952922424003126

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد منصور جاسم32962922424003128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0071.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب منذر عبد الهادي غازي32972922424003129

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب منصور عبد الرسول عبد علي32982922424003130

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.0098.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينة نبيل نعيم حسن32992922424003132

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيساره حسين جبار سدخان33002922424003134

كلية العلوم/جامعة المثنى612.0087.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسارة رزاق كاظم محمد33012922424003136

كلية طب االسنان/جامعة المثنى694.0099.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسارة سعد علي جبر33022922424003137

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0060.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسارة ياس خضير لفلوف33032922424003138

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى671.0095.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسجى حسين ارحيم حسين33042922424003141

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0062.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد حسن عبد الحسين حطحوط33052922424003143

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد صادق حسن مطر33062922424003145

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0079.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيصفا عالء عامر شمخي33072922424003147

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيصفا علي عبد االمير صالح33082922424003149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيضحى حيدر فاضل كريم33092922424003151

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيضحى فاضل عبد الواحد عبد مسلم33102922424003152

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيعهد عادل عجمي حمزة33112922424003157

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيغدير محمد عبد الصمد محمد سعيد33122922424003160

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيغدير يحيى مهدي راضي33132922424003161

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيغسق علي كاظم نور33142922424003162

كلية العلوم/جامعة المثنى676.0096.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسن محمد علي33152922424003165

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر كريم جازع33162922424003166

كلية الطب/جامعة المثنى703.00100.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة خالد عودة كشيش33172922424003167

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ريكان احمد محسن33182922424003169

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ستار عبد علي33192922424003170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد كاظم جبار33202922424003171
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كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ظافر عبد الحميد شاكر33212922424003172

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ظافر عبد هللا حويجي33222922424003173

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسين ياسر33232922424003175

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد حمزة ارحيم33242922424003181

كلية الصيدلة/جامعة المثنى694.0099.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ناصر عطيب مزيعل33252922424003182

كلية العلوم/جامعة المثنى602.0086.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمة هاتف حبيب زغير33262922424003184

كلية طب االسنان/جامعة المثنى693.0099.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد هالوي سعد33272922424003185

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى657.0093.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفرح سعد حمزه كاظم33282922424003186

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية521.0074.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفرح طالب شاكر عيدان33292922424003187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفرح كاظم محمد حسين33302922424003188

كلية التمريض/جامعة المثنى666.0095.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم باسم محمد حسين33312922424003191

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم رياض علي عبد33322922424003194

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم قصي عبد االمير حوشان33332922424003196

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى670.0095.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم محمد كزار عطية33342922424003198

كلية العلوم/جامعة المثنى617.0088.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمالك سمير نعيم مندل33352922424003204

كلية الطب/جامعة المثنى702.00100.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمودة فائز محسن جريني33362922424003207

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينبا رجم بخيت طالب33372922424003209

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى574.0082.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينبا فليح حسن والي33382922424003210

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينبا كاظم حسوني مبارك33392922424003211

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0061.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيندى وسام طاهر محيميد33402922424003214

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينرجس حيدر عباس شمخي33412922424003215

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينرجس علي جواد كاظم33422922424003216

كلية الزراعة/جامعة المثنى460.0065.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر محمد عباس33432922424003220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0068.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد هللا كريم جبار33442922424003221

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم حسن33452922424003223

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى نصيف جاسم هالل33462922424003224

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الوالية رسول فاروق رسول33472922424003225

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور علي جابر فهد33482922424003227

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0085.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور ماهر يوسف مراد33492922424003229

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور محسن عوض محمد33502922424003230

كلية الزراعة/جامعة المثنى420.0060.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد محمد33512922424003231

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى642.0091.71ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينوران علي طارق هادي33522922424003233

كلية الصيدلة/جامعة المثنى696.0099.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينورهان علي فيصل حسين33532922424003234

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الواحد رحيم مدلول33542922424003236

كلية الصيدلة/جامعة المثنى689.0098.43ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيود محمد مسير شاهين33552922424003239

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائياديان مؤيد كاظم سعيد33562922424004007

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0086.57ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائياريج جواد كاظم ماضي33572922424004009

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائياعالن سعد جابر عصواد33582922424004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيانتظار عادل عطوان عواد33592922424004016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيانوار صفاء علي يوسف33602922424004017

103 من 84صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

المثنى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى569.0081.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيبنين جميل مسير غالي33612922424004023

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيبنين ناظم مناع جياد33622922424004025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0079.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيبنين نجم عبد هللا جبر33632922424004026

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيبينات علي رزاق مجهول33642922424004027

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتبارك رعد ياسين حمادي33652922424004029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتبارك سعيد كامل اسماعيل33662922424004030

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد االمير حسون جبار33672922424004031

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتقى كاظم جواد كاظم33682922424004033

كلية العلوم/جامعة المثنى614.0087.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيخمائل محسن جبار محمد33692922424004044

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0063.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيدعاء سعد عبد الرضا هاشم33702922424004046

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد االمير مهول حسان33712922424004049

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية456.0065.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرؤى هاني جميل شعيوط33722922424004050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرتاج رافد شويطر مروه33732922424004052

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء674.0096.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرغد سلمان داخل يوسف33742922424004056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى591.0084.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرقيه قحطان محمد علي عبد هللا33752922424004060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0078.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم سرور شمخي33762922424004062

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم بشاوي مرزوك33772922424004066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0067.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن داخل عبد33782922424004067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الكاظم مايع33792922424004068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0070.86ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم ناصر ظاهر33802922424004073

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد علي داخل علي33812922424004076

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عواد كاظم سلمان33822922424004077

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0094.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم مزهر عوض33832922424004080

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب كاظم33842922424004081

كلية التمريض/جامعة المثنى667.0095.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمه عبد الرضا علي33852922424004083

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم خزعل عبد33862922424004085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب عماد عبد األئمه كاظم33872922424004092

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى539.0077.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيساره سعيد محي تومان33882922424004097

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية446.0063.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيسندس محمد عبد الهادي عليوي33892922424004100

كلية الزراعة/جامعة المثنى459.0065.57ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيضحى يحيى حسن عالوي33902922424004106

كلية الصيدلة/جامعة المثنى689.0098.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم سعيد33912922424004108

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0063.71ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيغفران حسين شاكر كاظم33922922424004114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي شويل ناهي33932922424004115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فائز جليل بنيه33942922424004116

كلية التمريض/جامعة المثنى680.0097.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفرح جاسم محمد كرم33952922424004121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيكوثر علي فزاع مجهول33962922424004125

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمنار رزاق مدلول صحين33972922424004129

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيميس هادي علي برهان33982922424004130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيندى عبد الحسين ناصر حسين33992922424004133

كلية اآلداب/جامعة ذي قار511.0073.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيندى محمد عبد الهادي عليوي34002922424004134
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قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور احمد عبد كاظم34012922424004136

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى عاجل طربول حسون34022922424004138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية533.0076.14ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل مزهر جبار34032922424004140

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور حميد دوخي كامل34042922424004141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينورس موسى كريم نعمه34052922424004144

كلية العلوم/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر نعمه صالح34062922424004146

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيابتسام ابراهيم نعيمة جابر34072922424005001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياستبرق حيدر صالح حسن34082922424005002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياالء ناصر شالل خضير34092922424005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480.0068.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامال عمران موسى شهيب34102922424005006

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيانوار كاظم مليوخ عطيه34112922424005008

كلية العلوم/جامعة المثنى595.0085.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايالف حسين منشود عوض34122922424005010

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد السادة مهدي جفات34132922424005014

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية حسين علي عنون34142922424005017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية هاتف موتان جهاد34152922424005018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فليح حمود حسن34162922424005020

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل654.0093.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيساره نعيم مجيد حميد34172922424005025

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى561.0080.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الكريم قاسم رحيم34182922424005027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير نعيم مجيد حميد34192922424005030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيلمياء مهدي محمد سلمان34202922424005032

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى499.0071.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم نجم عبد34212922424005035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0073.14ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيبتول وسام حاكم عبدوش34222922424007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0081.71ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيرحاب حمود موسى عبد الزهره34232922424007003

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود كريم عبود34242922424007006

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيطيبه حميد حمزه دنوف34252922424007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان سحيله عبد34262922424007008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0067.43ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد الزهره عبد الحسين عويد34272922424007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484.0069.14ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائينور سعودي باشي بديوي34282922424007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478.0068.29ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائيهموم حربي مدلول جابر34292922424007015

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك ماهر عمران موسى34302922424008002

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيرمله حسام قاسم محمد34312922424008009

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0083.71ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حمزه سلمان34322922424008011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزينب صباح عبد هللا نعمه34332922424008012

كلية العلوم/جامعة المثنى656.0093.71ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيسكينه هادي جعفر ابوطبيخ34342922424008013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم كريم بريت34352922424008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0068.43ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيمنار عبد علي عبد الساده عبد34362922424008018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيوفاء قابل مويش محار34372922424008020

كلية التمريض/جامعة المثنى671.0095.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيانفال حبيب حمزه جابر34382922424009001

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيبنين حسن حمزة بديوي34392922426001006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيحنين زايد مجهول مشعل34402922426001011
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيحوراء فاهم عبد المهدي سوادي34412922426001013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيدعاء هادي فيصل عباس34422922426001016

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيريام محمد مكطوف ناهي34432922426001022

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب مجيد لفته ابوخريجة34442922426001032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيسجى علي حامد حسين34452922426001035

كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0065.43اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمة باسم ابراهيم حسين34462922426001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي بربير مري34472922426001046

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيتبارك صالح موسى كاطع34482922426002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى517.0073.86ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيرقيه عبد مسلم كريم بديوي34492922426002009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيزهراء ادريس محمد موسى34502922426002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0071.57ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيعذراء جابر سلطان تبن34512922426002016

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيهبه خالد كامل جابر34522922426002026

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيوفاء منذر طامي هتل34532922426002029

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0063.71ثانوية الضواحي المسائية للبناتاحيائيعذاري ناصر عطيوي حمود34542922426003002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية الضواحي المسائية للبناتاحيائينوره ماجد عبد الحسين عوده34552922426003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43الخارجياتاحيائيحوراء حسن عطا هللا مزهر34562922428050058

كلية اآلداب/جامعة القادسية622.0088.86الخارجياتاحيائيحوراء عواد جاسم كاطع34572922428050061

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0078.00الخارجياتاحيائيدعاء يحيى شنين عبيس34582922428050069

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0099.86الخارجياتاحيائيرغد ماجد كاظم حسن34592922428050079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى515.0073.57الخارجياتاحيائيزينب جياد حسين جحاد34602922428050100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43الخارجياتاحيائيزينب علي مهدي عبد34612922428050109

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية651.0093.00الخارجياتاحيائيزينب فاضل فليو ساجت34622922428050112

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى551.0078.71الخارجياتاحيائيساره ناصر مزوي خريبط34632922428050120

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14الخارجياتاحيائيشفاء باسم جاسم خضر34642922428050130

كلية العلوم/جامعة المثنى626.0089.43الخارجياتاحيائيشفاء حاكم فنجان جبار34652922428050132

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0086.14الخارجياتاحيائيفاطمه حسين عبيد عواد34662922428050164

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00الخارجياتاحيائيفاطمه علي فتحي محمد34672922428050169

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيأحمد صالح جنحيت رجيب34682922511008001

كلية العلوم/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيأياد ماجد صخيل كاظم34692922511008002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيابراهيم عبد الزهرة باشي حسين34702922511008003

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقياحمد حسوني سعيد فهد34712922511008005

كلية العلوم/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقياحمد عبد االمير حاكم خضير34722922511008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقياكرم حيدر دخيل رفش34732922511008013

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيجاسم محمد عبد عبد الحسن34742922511008017

كلية العلوم/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيجميل كامل عبد الكاظم فريج34752922511008018

كلية العلوم/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحبيب قاسم فليح حسن34762922511008019

كلية التربية/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسام مهدي راهي عبود34772922511008022

كلية العلوم/جامعة المثنى599.0085.57اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسن خيري هاشم حسن34782922511008023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية456.0065.14اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسن محسن جالب زعل34792922511008025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين محسن جالب زعل34802922511008030
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كلية العلوم/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحيدر محمد علوان دهلوز34812922511008032

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيراضي عبد الزهره عبد الحسين عبد الرضا34822922511008034

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيرزاق ملحان خليبص فنطيل34832922511008036

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيرسول خالد صلهوم طريف34842922511008037

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيرضا خالد حسون جابر34852922511008039

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0092.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيسعد نايف علي عبود34862922511008046

كلية العلوم/جامعة المثنى513.0073.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيسعود عبد الحسن حسن فرج34872922511008047

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيصادق عبد الحسين ساجت عبد النبي34882922511008054

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيطارق هاشم فتنان حسون34892922511008061

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعبد هللا كريم عبد غريب34902922511008068

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعز الدين عبد علي سوادي عبد هللا34912922511008070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعقيل راضي عليوي بيده34922922511008071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0078.43اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعلي سالم سعيد ابراهيم34932922511008078

كلية التربية /جامعة الحمدانية444.0063.43اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيفايد وحيد بيدان حسين34942922511008085

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0092.14اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيفايز خضير هتوت تعوب34952922511008086

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيقيصر عدنان وهام حمد34962922511008089

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيماجد خيري هاشم حسن34972922511008093

كلية العلوم/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمحسن فاضل عبادي بلبل34982922511008098

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمحمد كريم عبد العباس هادي34992922511008101

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمرتضى حميد محمد مايوس35002922511008105

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقينصير غالب سهيل عبيد35012922511008119

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيهشام رحيم سالم جبار35022922511008120

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحمد شاكر علي غضب35032922511016006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية530.0075.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحمد عبد الحمزة كشيش خشان35042922511016008

كلية العلوم/جامعة سومر520.0074.29اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياركان حاكم عطية شطنان35052922511016012

كلية الزراعة/جامعة المثنى424.0060.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياصيل وفي حامد عباس35062922511016013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياكرم كاظم مشاي شهيب35072922511016014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيامير اياد عبد االمير محمد35082922511016016

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياياد هادي سامي عبيد35092922511016020

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيبهاء ناجح سلمان لفتة35102922511016022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيجابر حبيب عواد هاشم35112922511016023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0069.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن احمد مايح عبد35122922511016024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن حاتم شاكر حمادي35132922511016025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن عبد علي جابر عباس35142922511016027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن كريم مهدي عبيد35152922511016028

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين عبيد عبيد دبان35162922511016034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين علي عميد عنفيش35172922511016038

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين فارس عبد الهادي عبد الكريم35182922511016039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيذو الفقار يعقوب عبد كرم35192922511016043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيزين العابدين حامد ساجت نعمة35202922511016045
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0077.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد ثامر هذال خليفة35212922511016047

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية572.0081.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد زهير علي عبد الكريم35222922511016048

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد مجيد جبير سوادي35232922511016050

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسيف علي محمد عبد35242922511016053

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم605.0086.43اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعباس جاسم واجد اليم35252922511016058

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0086.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعباس مهند طه محمد35262922511016060

كلية القانون/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي باقر غانم مسير35272922511016067

كلية العلوم/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم خطار35282922511016069

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي حاتم عزيز خزعل35292922511016070

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي حاتم واشي حويش35302922511016071

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى600.0085.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي حسين صاحب زغير35312922511016074

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0087.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي صالح نجم عبد35322922511016079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي عبد االمير رحيم محمد35332922511016081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي عدي ثامر عمران35342922511016084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى508.0072.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي فيصل شالكة عبد الرضا35352922511016087

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي كريم زاير نكاد35362922511016088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيغيث حيدر محمد رضا سلمان35372922511016089

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى593.0084.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيفائز هاشم اميث خضر35382922511016090

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيفيصل حسين جمال كاظم35392922511016091

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0085.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيكاظم حسين علي عبد الكريم35402922511016092

كلية التربية/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيليث باسم مطشر معين35412922511016096

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمؤيد راضي ناجى مرهج35422922511016098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد باقر فاضل داخل عواد35432922511016100

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد خضير عباس كاري35442922511016101

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمساعد حسن عباس عبد النبي35452922511016109

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصدق ظاهر محسن علي35462922511016110

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير يحيى كاطع35472922511016111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى فارس وحيد علي35482922511016114

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمنتظر ناظم محسن حمدان35492922511016118

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمهدي حسن عبد خلف35502922511016120

كلية اآلداب/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الرميثة للبنينتطبيقييحيى محمد حسين كاحي35512922511016127

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت626.0089.43اعدادية الرميثة للبنينتطبيقييوسف كريم ناصر عبيد35522922511016128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد بجاي محيطر عالج35532922511018002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد علي حسن برد35542922511018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0066.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيازهر جوان سالم محمد35552922511018013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقياسعد راضي منشد صالح35562922511018016

كلية الزراعة/جامعة المثنى424.0060.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيامجد محسن رحيم عبد35572922511018018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيباسم كريم غريب عواد35582922511018021

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيباقر ساجت فنجان دريسي35592922511018023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيجعفر صباح مطشر حميدي35602922511018030
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيجعفر غافل حسون فياض35612922511018031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيجالل حسين دحين وديد35622922511018032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0065.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن ازهر نايف فهد35632922511018036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن علي عبد القادر مصطفى35642922511018044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين جليل كماش حسن35652922511018046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين حسن عبد زيد35662922511018048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين عماد مدلول حربي35672922511018058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين يحيى محمد عبد35682922511018065

كلية الزراعة/جامعة المثنى426.0060.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحمزة عماد ثجيل هاشم35692922511018066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر تكليف صالح سلطان35702922511018069

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى564.0080.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا حسين نوفل35712922511018072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيرضا باسم وذاح عطية35722922511018079

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيرضا فرحان خريجان فرج35732922511018081

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد علي كنش كيطان35742922511018084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0066.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد محين شاني راضي35752922511018087

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسالم جميل عطية هليل35762922511018090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف باسم جخر سلمان35772922511018091

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل527.0075.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف محمد ثامر بردان35782922511018093

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعايد شمر مزهر ادهم35792922511018104

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعايد صادق كاظم حسين35802922511018105

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى666.0095.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس حمد عبد جبار35812922511018106

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس فارس جداع رحيم35822922511018109

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس نعمة تفاح رستم35832922511018112

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس نعيم بردان جبار35842922511018113

كلية العلوم/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد لفتة علي35852922511018115

كلية القانون/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الكريم ستار جعيول محمد35862922511018116

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعقيل سلمان غريب عواد35872922511018121

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعالء مسفر كمر ادهم35882922511018123

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي احمد عليوي باجي35892922511018128

كلية العلوم/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي المرتضى هاتف جليل هوهي35902922511018129

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي باسم محيل ضاري35912922511018131

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي جواد كاطع مذبوب35922922511018135

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء537.0076.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حسن ماضي كاظم35932922511018136

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حسين علي عجة35942922511018137

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حميد سويد ناطور35952922511018138

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى648.0092.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حيدر طالب فليح35962922511018140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0066.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي طارق ابو شنيت سريح35972922511018146

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار662.0094.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي عماد محسن كاظم35982922511018150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي كاظم جمعة جيجان35992922511018151

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0091.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي كاظم سوادي شايع36002922511018152
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كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمار ياسر مفتن حافظ36012922511018158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيفارس مجيد زعيج حسين36022922511018161

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيفيصل حاتم محل وافي36032922511018163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكرار حسن جفات شاهين36042922511018166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكرار خليل كماش حسن36052922511018167

كلية العلوم/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكرار صادق لفتة علي36062922511018168

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيليث قحطان حمزة عويد36072922511018173

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حسين محمد رمضان36082922511018177

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حميد خضور محمد36092922511018178

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد صاحب هنيدي صفوك36102922511018180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد عبد الخضر جفات شاهين36112922511018181

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد غضب حمدان شحاتة36122922511018184

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمساعد سعران خضير ادهم36132922511018194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمسلم رحيم موسى عبد هللا36142922511018195

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى خير هللا حسين ماذي36152922511018198

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى داخل عبد الحسين36162922511018199

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0082.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى علي رحيم علي36172922511018204

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى محمد قاسم علي36182922511018206

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمقتدى فراس جاسم ديلي36192922511018208

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر جميل بردان جبار36202922511018210

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر محمد شروم ورهاد36212922511018214

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت622.0088.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمهدي صالح كاطع مذبوب36222922511018216

كلية اآلداب/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيناصر فهد كامل كزار36232922511018221

كلية التربية/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهادي كركوش عبد هللا رباط36242922511018223

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهادي ماجد كريم سدخان36252922511018224

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيوليد جبار بهاض دماكة36262922511018226

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقياحمد فهد موتان جاسم36272922511019002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسن والي شفي صافي36282922511019012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين سعد والي صياح36292922511019015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط490.0070.00اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم عبد هللا راضي36302922511019017

كلية العلوم/جامعة المثنى520.0074.29اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحمود كامل حمود ذباح36312922511019018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية527.0075.29اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحيدر بسام جاسم محمد36322922511019019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط494.0070.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحيدر حسن مزهر هاني36332922511019020

كلية العلوم/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير موات دخيل36342922511019021

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيسجاد كامل حسون فنوخ36352922511019032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيسجاد موسى عبد هللا دخان36362922511019033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيصالح فرحان صياح بريج36372922511019036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعباس نعيم والي نشمي36382922511019039

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي موجد كاظم دايم36392922511019050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي ناصر غالي سمير36402922511019051
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كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعون جمال جاسم اعبيد36412922511019054

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى601.0085.86اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد طالب صبار عبد الحسن36422922511019062

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد عباس كاظم محمد36432922511019063

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد فالح فاضل داخل36442922511019065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد محسن خريجان راشد36452922511019066

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى حبيب حسن عالوي36462922511019068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط502.0071.71اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى مهدي عباس عبد الحسن36472922511019070

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيوسام حسين علي عبره36482922511019075

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقييوسف عباس طارش هليل36492922511019076

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0090.57اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيأحمد ضياء كريم حسين36502922511022002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيامجد عامر زغير محمد36512922511022007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسن إدريس عبد الحليم عبد الجواد36522922511022009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين تكليف جمعه مرهون36532922511022015

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء محمد جواد كاظم36542922511022017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى592.0084.57اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين ماجد كامل مطرود36552922511022020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين نصير فليح كاظم36562922511022021

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين هادي محمد مهدي36572922511022022

كلية الزراعة/جامعة المثنى465.0066.43اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحيدر عقيل عبد الهادي حويلي36582922511022025

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى587.0083.86اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيسعود سلمان جريمخ داخل36592922511022029

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيسيف عبد العزيز أعطية غياض36602922511022031

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيطالب مشتاق طالب فنجان36612922511022034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعقيل عواد عناد شوكة36622922511022039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعالء صادق حسون غالي36632922511022041

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن جبار عطية36642922511022043

كلية التربية/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن عبد شهد36652922511022044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط468.0066.86اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي حمادي زياد مجلي36662922511022046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى654.0093.43اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي سلمان داود كريم36672922511022048

كلية التربية/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي ظافر صبار بريهي36682922511022050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد عبد هللا علي36692922511022051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيفهد هربوش باجي شنيت36702922511022056

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0088.14اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر كتيب دخن36712922511022061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسين جبار شداد36722922511022066

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد هاشم محمد عباس36732922511022072

كلية العلوم/جامعة واسط573.0081.86اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمرتضى حبيب كامل عبد الخضر36742922511022074

كلية التربية/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمنتظر حليم أحمد فرج36752922511022080

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمهدي جاسم محمد جاسم36762922511022081

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقياثير ناظم خليوي ابو طحيرة36772922511023002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى486.0069.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقياحمد لطيف خنفير دحام36782922511023010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامجد داخل شريف سكر36792922511023014

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامير حيدر رهيف عبود36802922511023015
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامير فريج حريس كريم36812922511023016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط479.0068.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيايوب كامل عطية حسين36822922511023020

كلية العلوم/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيباقر محمد طعيمة جابر36832922511023022

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيجعفر سفاح نعمة سباح36842922511023025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى594.0084.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسن عواد مطر حسون36852922511023031

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسن هادي ناصر حسين36862922511023034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين حمزة مطشر مطر36872922511023036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين رائد نجم صياح36882922511023037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى467.0066.71اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين زغير غازي صالح36892922511023039

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين علي عبد اليمة حمزة36902922511023043

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0091.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين عواد عبد طارش36912922511023044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين محمد محسن علي36922922511023052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0066.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين هاتف هداد نزال36932922511023053

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحيدر سامي شاكر حميد36942922511023057

كلية العلوم/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحيدر شمخي كشيش شنان36952922511023060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحيدر كريم علي حسون36962922511023061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحيدر ياس عبد الخضر لعيبي36972922511023064

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيسجاد عامر مسلم ناصر36982922511023074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيسجاد عبد االمير عطية كاظم36992922511023075

كلية العلوم/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيسجاد عبد علي ناصر حسون37002922511023077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيصالح علي ساجت ناهي37012922511023086

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى576.0082.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعباس راتب كامل ثغاب37022922511023090

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء426.0060.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعباس فالح عبيد زغينة37032922511023092

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعبد هللا سمير نعيم عبد37042922511023095

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي جابر جودي صليبي37052922511023099

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي عامر موسى طحيور37062922511023105

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي عدنان اصبيح اجحيل37072922511023109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية541.0077.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي مرتضى عبد االمير جبير37082922511023112

كلية العلوم/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي نعمة عبد الحسن عوف37092922511023113

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0069.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعمار احمد كريم راضي37102922511023118

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيفارس سعد زراك محمد37112922511023121

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيفضل سامي عبد االمير شايش37122922511023123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيقصي حميد رحيم ناصر37132922511023124

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيكرار حيدر موسى ارحيم37142922511023126

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيكرار مكي مالك عبد الحسين37152922511023129

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمؤمل لطيف خنفير دحام37162922511023130

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمثنى صالح جبر هول37172922511023132

كلية العلوم/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد جهاد موتان حمزة37182922511023136

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى579.0082.71اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد حامي جويد تعبان37192922511023138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد داخل صكبان هداد37202922511023139
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كلية العلوم/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد عقيل وحيد وليد37212922511023142

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0063.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد علي حمزة مطر37222922511023144

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمود مازن علي حسون37232922511023149

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمخلص عبد العباس عودة صفوك37242922511023151

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمصطفى زهير عباس زغير37252922511023157

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمصطفى واثق كاظم نعمة37262922511023160

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمضر غسان عبد الحسن نفات37272922511023161

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمقتدى ناظم جبير عبود37282922511023162

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0063.57اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمنتظر بدر نعيم صالح37292922511023163

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى491.0070.14اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمنتظر صيهود حميد سكران37302922511023164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيناطق علوان جعويل سوادي37312922511023167

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0092.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيواثق مؤيد حسين موسى37322922511023171

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيوسام رضا عبد االمير محمد37332922511023172

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيوسام كريم حمود زايد37342922511023173

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى449.0064.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيأيوب حبيب حمزه زغير37352922511025001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد اميل كاظم مجيد37362922511025006

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد حيدر كاظم ابراهيم37372922511025008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد علي عبد االمير عبد الحسن37382922511025010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد فارس نجم محسن37392922511025012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد مازن جواد كاظم37402922511025013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى485.0069.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيامين خزعل طالب خليل37412922511025019

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيباقر حبيب حسين جريني37422922511025021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر457.0065.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيباقر حسين كاظم عبد الحسن37432922511025022

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيتكليف سامي شهد نافع37442922511025024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيجعفر ناجح كاظم جعفر37452922511025034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن ثابت رزاق محمد37462922511025038

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن رائد حسن محسن37472922511025040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0091.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن صبحي يعقوب فرج37482922511025042

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى493.0070.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن عبد االمير غزال سلمان37492922511025043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0069.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن فالح مهدي محمد37502922511025046

كلية العلوم/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن هادي ونان حميد37512922511025049

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسنين احمد عبد زيد جمعه37522922511025050

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0090.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسنين حمزه دليل عواد37532922511025051

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0062.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسنين كريم عيسى غموس37542922511025052

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين ثابت سلطان شنيور37552922511025055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى596.0085.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين حميد ثويني عبد37562922511025056

كلية العلوم/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين ستار حسن حبيب37572922511025057

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0075.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين عبد االمير غزال سلمان37582922511025059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0065.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين علي هاتف عباس37592922511025066

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين محمد لفته عبد37602922511025071

103 من 94صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

المثنى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين واثق طاهر مسلم37612922511025075

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين ياسين ابراهيم عطران37622922511025077

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحميد سعيد جابر واجد37632922511025078

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحيدر باسم خضر جبار37642922511025079

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحيدر علي سوادي حمود37652922511025083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيرحمن عدنان كاظم محيسن37662922511025085

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0061.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيرضا علي شناوه حسين37672922511025088

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيرضا محمود اسماعيل خضير37682922511025089

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى595.0085.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيزيد تالي عيدان فهد37692922511025093

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى497.0071.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيسجاد علي فاضل علي37702922511025101

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيسجاد نصير سعد تقي37712922511025105

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس ارحيم سوادي رواد37722922511025115

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس حسن مدلول عطب37732922511025119

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس حسين عالوي مهدي37742922511025120

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس محمد عبد الزهره ناصر37752922511025125

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس مكي علي هادي37762922511025126

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعبد الرضا جاسم محمد عبد37772922511025127

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعبد الكريم صبار شعالن حسن37782922511025128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعالء زغير جبار مهيدي37792922511025135

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي اياد محمد خضير37802922511025139

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي بشار حسن صاحب37812922511025141

كلية العلوم/جامعة المثنى566.0080.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حجاب كدر مخيف37822922511025147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين علي حميد37832922511025150

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.0082.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين فليح حسن37842922511025151

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي سؤدد كاظم عبادي37852922511025157

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0067.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي سالم نعمه رغيله37862922511025158

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي صباح صكبان محسن37872922511025160

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي عبد االمير حسن حداوي37882922511025161

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى650.0092.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي عماد سوادي حمد37892922511025163

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك651.0093.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي فاضل عبد الرضا جاسم37902922511025165

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي مجيد خواف جبر37912922511025169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي محمد عطشان سلمان37922922511025171

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي مهند جابر سماوي37932922511025175

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي نزار ناصر طلب37942922511025176

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكرار حسين دعيبل جازع37952922511025193

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكرار حيدر قاسم حسين37962922511025194

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكرار رحمان ثامر كركوز37972922511025195

كلية العلوم/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكرار رحيم معيجل حسون37982922511025196

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى598.0085.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكميل صالح عبد مذيور37992922511025201

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيماهر صبيح شبالن سنوح38002922511025206
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمجتبى محمد جبار عباس38012922511025207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الحسن جاسم38022922511025210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0063.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد الصدر سعد عبد الرسول محمد38032922511025212

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد امان فليح حسن38042922511025214

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى567.0081.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد حسن مصطفى موتان38052922511025222

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت523.0074.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد حسين فائز محمود مجيد38062922511025224

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسن هالل38072922511025226

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد زكي نعيم عبد38082922511025231

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0068.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد صالح حادر حسين38092922511025233

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد عواد لعيوس حمدان38102922511025240

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0095.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد مقداد عبد االمير هادي38112922511025244

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد هاشم سامي حسن38122922511025248

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمرتضى ميثم جاسم محمد38132922511025254

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمرتضى نعيم بديوي شكاكي38142922511025255

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0063.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى حسين سلمان محمد38152922511025259

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى رعد حسوني فضل38162922511025260

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى عباس شنشول مطلب38172922511025265

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى645.0092.14اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الواحد سعدون شنين38182922511025266

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى عدنان طعيمه غازي38192922511025267

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0091.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى عمر زغير بجاي38202922511025269

كلية اللغات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمنتظر عباس داخل طارش38212922511025279

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0092.57اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيميثم شهيد ثويني عبد38222922511025289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيناصر رطيان فيصل هالوي38232922511025290

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقينصار مهدي كشيش بهاض38242922511025292

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى644.0092.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيوسام عباس ساجت جويهل38252922511025297

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى568.0081.14ثانوية االنوار للبنينتطبيقيبدر راضي نعاس هالسة38262922511026003

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى503.0071.86ثانوية االنوار للبنينتطبيقيحسن محمد كاظم هادي38272922511026007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية536.0076.57ثانوية االنوار للبنينتطبيقيحيدر رحيم كعار عجيل38282922511026011

كلية العلوم/جامعة المثنى520.0074.29ثانوية االنوار للبنينتطبيقيحيدر نعيم فرحان هداد38292922511026014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0062.43ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعايد جميل عجيل كاطع38302922511026018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعباس محمد وبدان هداد38312922511026019

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعبد هللا سرحان وناس عجمي38322922511026021

كلية العلوم/جامعة المثنى514.0073.43ثانوية االنوار للبنينتطبيقيمؤمل صالح عبد هداد38332922511026028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيادريس شاكر دخيل علي38342922511027003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيحسن جبار عصواد شياع38352922511027005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى628.0089.71اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيحسن عامر يوسف حنوف38362922511027006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيحسين رياض جابر زغير38372922511027007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى587.0083.86اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيحسين عبد علي فضالة ساجت38382922511027008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيحسين قابل عادي عبد38392922511027009

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0060.71اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيحسين نافع صخيل حميدي38402922511027010
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كلية العلوم/جامعة بابل505.0072.14اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيحيدر عامر جبير حسون38412922511027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيضياء محمد رحم ابراهيم38422922511027013

كلية التربية/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيعباس سعد حميد حسين38432922511027014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيقاسم محمد غثيث مبروك38442922511027020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيمحمد رياض عودة مظلوم38452922511027021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيمرتضى جليل هادي جعفر38462922511027023

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيمرتضى سامي كريم نعمة38472922511027024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيمهند كريم رواد حميدي38482922511027027

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0061.14ثانوية الوادي المقدس للبنينتطبيقيحسين علي مياح سماري38492922511029003

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية الوادي المقدس للبنينتطبيقيسجاد امير طلفاح شكاحي38502922511029005

كلية العلوم/جامعة المثنى515.0073.57ثانوية الوادي المقدس للبنينتطبيقيسيف سامي جبر شهيب38512922511029007

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الوادي المقدس للبنينتطبيقيصادق منعم ابراهيم جبر38522922511029009

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى595.0085.00ثانوية الوادي المقدس للبنينتطبيقيمحسن عبد هللا كريم كاظم38532922511029011

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية الوادي المقدس للبنينتطبيقيمرتضى عطيه ناهي محمد38542922511029012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقياسالم خلدون مسلم عباس38552922513001002

كلية العلوم/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيحيدر غسان محمد عبد االمير38562922513001005

كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0064.00ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد راي محمد علي38572922513001010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد جهاد عبد38582922513001011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد صدام داخل كاظم38592922513001012

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0062.86ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد ضرغام جواد منصور38602922513001013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية636.0090.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد بهاء الدين إبراهيم محمد علي38612922513002001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى565.0080.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد مجيد كاظم جحيل38622922513002002

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيامير حيدر جوان حسن38632922513002003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى618.0088.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيامير وسام عبد الستار علي38642922513002004

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين غالب طريخم بدح38652922513002013

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خليل فاضل عبد الخضر38662922513002018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيمنتظر نزار وادي جثير38672922513002028

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقياحمد مسلم كامل محمود38682922513005002

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0082.43ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيباقر عقيل عبد االمير ستار38692922513005005

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0086.71ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسن عقيل كامل سلوط38702922513005007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسين رعد حسين زغير38712922513005012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسين عقيد قنديل كاظم38722922513005013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل499.0071.29ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيسلطان احمد تكليف عباس38732922513005017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيسلمان سعد امير سلمان38742922513005018

كلية العلوم/جامعة المثنى523.0074.71ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيشهاب محمد شهاب صباح38752922513005019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية466.0066.57ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعباس احمد رزاق عبد هللا38762922513005020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعباس هاشم مليح ميزر38772922513005021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين محل رويضي38782922513005024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي فارس فخري محمود38792922513005026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل حمزه38802922513005029
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كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0061.14ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم كشكول عبد الرزاق38812922513005035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى587.0083.86ثانوية المنار المسائيةتطبيقيياسر شحيف هالل حسين38822922515001005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيحسن علي كاظم عبد38832922515004004

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيحسن مريهج رهيف ياسوس38842922515004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيسجاد حسن محمد عواد38852922515004012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيعباس هادي مالك عبد الحسين38862922515004017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيموسى احمد جواد كاظم38872922515004034

كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0065.43ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا راجح هاشم خضير38882922515005003

كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0064.00ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيجعفر سعد كامل عبد38892922515006007

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0063.43ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين حاتم سدخان حسين38902922515006012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين خليل عريد هرويج38912922515006013

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحمود ماطر حسن حمود38922922515006019

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعباس جبار عبد سلمان38932922515006028

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيوليد خالد حسين دمدوم38942922515006049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0067.43ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيعلي عايد فياض عبد38952922517001001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية424.0060.57اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيباسم حمدان هالل مناع38962922517004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيجعفر علي عوض كاطع38972922517004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0066.86اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيحسين محمد حنون خضير38982922517004005

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيسجاد محمد لفته كمين38992922517004007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيمحمد عبد هللا حسن جويد39002922517004013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيناطق احمد كويش طعيمة39012922517004017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية551.0078.71الخارجيونتطبيقياحمد ابراهيم ناصر حسين39022922518001002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29الخارجيونتطبيقيثامر حسن مشيعل مذبوب39032922518001025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71الخارجيونتطبيقيحبيب سعد تركي حريب39042922518001031

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0072.14الخارجيونتطبيقيعبد هللا رشم عبد فرحان39052922518001092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0067.57الخارجيونتطبيقيمحسن ارهيف ظاهر جابر39062922518001138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29الخارجيونتطبيقيمصطفى صباح صكبان محسن39072922518001167

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57الخارجيونتطبيقيمصطفى فارس عيسى عنون39082922518001168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0065.43الخارجيونتطبيقيمصطفى محمد عبد هللا علوان39092922518001171

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيابتهال عدنان عبد العظيم عباس39102922522001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيأسراء سلمان حمد سلمان39112922522001002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0090.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقياسماء صالح بدر غالي39122922522001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0067.14اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيانوار كريم عديوي عباس39132922522001005

كلية العلوم/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيبنين عطيه ناهي محمد39142922522001008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيبنين يحيى حمود خضير39152922522001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيتحرير جعفر دواي غازي39162922522001010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى639.0091.29اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيحوراء كريم حسين سلمان39172922522001012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيحوراء ناظم شوان خضير39182922522001014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0068.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيدعاء احمد خير هللا جاسم39192922522001016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى497.0071.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرسل جعفر دواي غازي39202922522001019
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كلية العلوم/جامعة المثنى541.0077.29اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرقيه حيدر شاكر عبد الرضا39212922522001021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء حميد داخل ايدام39222922522001024

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء صباح داخل ساهي39232922522001026

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى687.0098.14اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء محمد خالد كاظم39242922522001029

كلية العلوم/جامعة المثنى540.0077.14اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزينب أحمد هادي بجاي39252922522001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0065.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزينب محمود شاكر خريجان39262922522001032

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزينب وناس فليح لفته39272922522001034

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0086.57اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيساره رسول صخير حسين39282922522001035

كلية العلوم/جامعة المثنى519.0074.14اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيغفران خالد جابر عجه39292922522001037

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0074.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه احمد كريم طابور39302922522001038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0075.14اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه حسين جاسم محمد39312922522001039

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيمنى حميد صخير حسين39322922522001045

كلية التربية/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينمور اليذ باجي هادي39332922522001046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى506.0072.29اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيهيام مسير حمزه حذاف39342922522001048

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياالء حسن داخل عواد39352922522003002

كلية العلوم/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياميرة مالح صباح جنحيت39362922522003003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنت الهدى هادي دعبول كاظم39372922522003004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى649.0092.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين لهمود ايدام سعود39382922522003005

كلية العلوم/جامعة المثنى514.0073.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين محمد عبد الساده عيدان39392922522003006

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيتبارك مالك غازي ابودية39402922522003008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرباب اسعد حسين محمد39412922522003009

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0061.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء عباس شاني صالح39422922522003010

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب رافد مسلم حسين39432922522003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب عامر كاظم علي39442922522003015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسرى شاكر عبد الجليل غريب39452922522003016

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيصفا عالء عبد الكافي شنين39462922522003019

كلية القانون/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيعهد عامر فضيح ناصر39472922522003020

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0062.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة عايد داخل عمران39482922522003021

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0062.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم بهاء عبد الحسن بزون39492922522003023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينسرين بشير مهدي حمزه39502922522003026

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور رحيم زاير نكاد39512922522003027

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهبه حسن حبشان برهان39522922522003029

كلية التربية/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهدى رسول عبد هللا راضي39532922522003030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهدى علي جاسم محمد39542922522003031

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0086.43اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيابرار مضر نزار عبد الصاحب39552922522004001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0090.71اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيبنين محمد صبحي محمد39562922522004006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيتبارك فاضل سليبح محمد39572922522004007

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0064.14اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيحوراء سلمان عبد هللا جخيت39582922522004008

كلية العلوم/جامعة المثنى542.0077.43اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيدعاء هادي دربول دليبس39592922522004010

كلية العلوم/جامعة المثنى656.0093.71اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيرقيه حسن جبار حسن39602922522004013
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كلية العلوم/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيرقيه عبد حسين محنه39612922522004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0066.86اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء جبار جاسم عبود39622922522004015

كلية العلوم/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء مسلم كاظم جبر39632922522004017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيشهد رافد فتحي عبد العزيز39642922522004020

كلية العلوم/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيعهود زغير عبد هدهود39652922522004022

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفرح ستار جابر مجيد39662922522004027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيهاجر كامل علي عبد هللا39672922522004031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيهدى عبد الحسين جبار مداعي39682922522004032

كلية العلوم/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيأيات اياد عبد االمير جبار39692922522006001

كلية العلوم/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيايات حسين مرهون دحام39702922522006004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيأيات هاشم عبد خضير39712922522006005

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيايمان مهند ساجت عطيه39722922522006006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى646.0092.29اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيحوراء باسم عبد غالي39732922522006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيرقيه حيدر رزاق طاهر39742922522006014

كلية القانون/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزهراء عباس وحيد مبارك39752922522006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0069.57اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزينب رزاق مويشي حسين39762922522006022

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزينب عزيز ونان حميد39772922522006023

كلية العلوم/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيسارة مجبل رهيف سالم39782922522006027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0066.86اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيسارة محمود شاكر جوان39792922522006029

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيسجى نصير سعد تقي39802922522006030

كلية العلوم/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيفاطمه صبار طبيل حميد39812922522006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0066.43اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرحمن خالطي حمود39822922522006039

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيفاطمه مجبل رهيف سالم39832922522006040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0066.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيمريم فزاع جبار سماري39842922522006042

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقينور الهدى أياد عبد األمير جبار39852922522006043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقينور علي ساجت عطيه39862922522006045

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقينوران جليل علي حسن39872922522006046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيهجران جاسم فهد محمد39882922522006047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيبنين جعفر شنشول واوي39892922522025005

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل699.0099.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء علي ريسان جوده39902922522025007

كلية التربية/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية االندلس للبناتتطبيقيشعاع علي عبد المحسن فرحان39912922522025008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0074.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمه قصي ثجيل عبد الحسين39922922522025010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيبتول قاسم جبار عبود39932922522026005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيبنين علي عبد الكاظم شامي39942922522026009

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0076.29ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرندى وسام هادي شهيد39952922522026017

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء هادي مجرور شنان39962922522026019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0068.29ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب حسين ضايف لفته39972922522026022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0068.71ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد حسين39982922522026023

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيعبير عامر شاكر جاسم39992922522026027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى590.0084.29ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمة محمد علي حسين40002922522026028
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كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه رافد كاظم عزيز40012922522026031

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفرح عامر حسين سلمان40022922522026032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0070.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينور محسن حسن سعد40032922522026038

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57ثانوية الزهور للبناتتطبيقيبنين كريم محسن كعار40042922522028004

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرقيه علي جاسم شاكر40052922522028010

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرقيه محمد جبار محمد40062922522028011

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الزهور للبناتتطبيقيسحر هاشم محمد عناد40072922522028017

كلية العلوم/جامعة المثنى520.0074.29ثانوية الزهور للبناتتطبيقيسمار ستار حسين عباس40082922522028018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية الزهور للبناتتطبيقيعذراء عزيز هويدي عسكر40092922522028024

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0077.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيعال حسين جبار حسن40102922522028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0065.57ثانوية الزهور للبناتتطبيقيغدير هاشم سالم محسن40112922522028026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0066.86ثانوية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه أياد ربيدي عيدان40122922522028027

كلية العلوم/جامعة المثنى513.0073.29ثانوية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه قاسم عوض غالي40132922522028029

كلية العلوم/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية الزهور للبناتتطبيقينور الهدى قحطان عدنان سلمان40142922522028032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى496.0070.86ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيايات صالح عبد هداد40152922522033001

كلية الزراعة/جامعة المثنى457.0065.29ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيأيام هالوي محمد شيال40162922522033002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0066.86ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيبنين سرحان وناس عجمي40172922522033005

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيحوراء حبيب عاجل عطشان40182922522033008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى657.0093.86ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيروان مالك وبدان هداد40192922522033011

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى492.0070.29ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيزهره حيدر كاظم راضي40202922522033012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0066.57ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيزينب يوسف وناس عجمي40212922522033014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499.0071.29ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيشهد عباس شذر حسين40222922522033015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى638.0091.14ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيكوثر تحسين حمادي صحين40232922522033017

كلية العلوم/جامعة المثنى533.0076.14ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيهاجر عواد دليل حمد40242922522033019

كلية العلوم/جامعة المثنى665.0095.00ثانوية الشيخ عطشان للبناتتطبيقيهدى علي محيل مرفج40252922522033020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0066.14ثانوية النجاة للبناتتطبيقيايالف عبد الرضا حنين خضير40262922522034002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى539.0077.00ثانوية النجاة للبناتتطبيقيبنين عبد الزهره مدلول رحيم40272922522034006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0063.57ثانوية النجاة للبناتتطبيقيتبارك قاسم كنيوي زماط40282922522034007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى615.0087.86ثانوية النجاة للبناتتطبيقيحميده عبد الزهره فنوخ غضب40292922522034008

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية النجاة للبناتتطبيقيحوراء رياض ضيدان كاظم40302922522034011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.0067.14ثانوية النجاة للبناتتطبيقيخديجه كريم عبد باشي40312922522034013

كلية الزراعة/جامعة المثنى420.0060.00ثانوية النجاة للبناتتطبيقيخديجه يونس خالد جياد40322922522034014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى647.0092.43ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرباب نعمه هويدي جابر40332922522034016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى503.0071.86ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا والي جاسم40342922522034022

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية النجاة للبناتتطبيقيسميره حسين رحيم جبر40352922522034031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0068.00ثانوية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الهادي محسن ساجت40362922522034036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528.0075.43ثانوية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه محمد كريم جبار40372922522034038

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0061.86ثانوية النجاة للبناتتطبيقيماجده عالوي سلطان جازع40382922522034039

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية النجاة للبناتتطبيقيملك وهاب داخل مجهول40392922522034042

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0068.71ثانوية النجاة للبناتتطبيقينسرين نسيم عوده كاظم40402922522034044
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كلية العلوم/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيأفراح سعد حميد ابراهيم40412922522036002

كلية العلوم/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية زها حديد للبناتتطبيقياديان حيدر علي حسون40422922522036004

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيام كلثوم سعد كاظم فزاع40432922522036007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0066.71اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيخديجة كريم محمد ردام40442922522036018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية554.0079.14اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيزهراء حيدر شريف عبد40452922522036023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيزهراء عواد عبد هللا حنتوش40462922522036026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0067.00اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيزينب علي كايس محمد40472922522036029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى572.0081.71اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيفاطمة جاسم محمد فرحان40482922522036035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى508.0072.57اعدادية زها حديد للبناتتطبيقيكوثر هادي حيدور خنيصر40492922522036039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0068.14اعدادية زها حديد للبناتتطبيقينور نجيب تكليف كاظم40502922522036045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0065.57اعدادية زها حديد للبناتتطبيقينورا أمان فليح حسن40512922522036046

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقياديان كاظم علي حسن40522922524002002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيرتاج فرحان جاسم حبيش40532922524002004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيرسل بهاء خضير عباس40542922524002005

كلية العلوم/جامعة المثنى525.0075.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزهراء باسم احمود حسون40552922524002007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى572.0081.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر كريم كاظم40562922524002008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزينب باسم عبد الرزاق حسين40572922524002010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزينب علي حسين عليوي40582922524002012

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزينب محمود سلمان محمد رضا40592922524002014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيساره أنور ارحيم لزام40602922524002015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى574.0082.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم عبد هللا راضي40612922524002018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيمريم فاضل عبد هللا هويدي40622922524002022

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0061.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقينورهان حيدر احمد محمد40632922524002025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيايات كامل حسين جويد40642922524003001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقياية عمر خالد رشاد40652922524003002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيبنين احمد جابر خليوي40662922524003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيحوراء حسين جبار حمزة40672922524003005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى671.0095.86ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيزهراء هارون ناهي جابر40682922524003009

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى668.0095.43ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيزينب حسين حاتم جبر40692922524003010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى660.0094.29ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيزينب مالك عبد الزهرة شمخي40702922524003011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.0082.43ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيطيف منديل حسين نجدي40712922524003012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى655.0093.57ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة امجد محمد فاضل40722922524003014

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سلطان عدنان هالل40732922524003016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى581.0083.00ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة علي حمزه سعيد40742922524003017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى639.0091.29ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة محمد احمد محمد40752922524003018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيمريم جمال خوادار علي40762922524003022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0071.71ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد المنعم طالب حمودي40772922524003023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0065.43ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقينبا اياد رحيم إبراهيم40782922524003026

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى492.0070.29ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيهاجر حيدر جبار عبد40792922524003028

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد باشي عبود40802922524004004
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قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية514.0073.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيسماح سلمان عبد خاجي40812922524004006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيطيف هاتف عواد ذياب40822922524004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى598.0085.43ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقينور حيدر جبار عبد40832922524004010

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار669.0095.57ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب حياوي عبد العالي علي40842922524008002

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0063.43اعدادية السماوة المسائية للبناتتطبيقيتبارك فاضل جاسم محمد40852922526001007

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل539.0077.00اعدادية السماوة المسائية للبناتتطبيقيرونق مهداوي صالح ياسر40862922526001008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43الخارجياتتطبيقيزهراء حسين جبار حمزه40872922528050023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0067.29الخارجياتتطبيقيفاطمه عبد هللا مسير فهد40882922528050040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43الخارجياتتطبيقينور هالل محسن غالب40892922528050055

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينفنوناحمد حسن عبد الكاظم عبد علي40902922611001001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل436.0062.29اعدادية الشهيد الصدر للبنينفنونكرار مهدي صالح مهدي40912922611001006

كلية االثار/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الشهيد الصدر للبنينفنونهاني سالم فتيني هداد40922922611001009

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنوناسل كمال نبات مطرود40932922622016003

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنوناسماء نعمان حسن هاني40942922622016004

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونأالء اسماري لصلوص افنيخ40952922622016005

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونبنين جاسم محمد كاظم40962922622016008

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونبنين محمد حمزه ناصر40972922622016011

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونحوراء محمد غفله ناهي40982922622016014

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونرقيه حسين عالوي وشك40992922622016018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل545.0077.86اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونرقيه عدي عبد اللطيف محمد41002922622016019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونرقيه نجم عبيد عطيه41012922622016020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونزهراء جاسم منشد ركبان41022922622016021

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونزينب تركي حاتم غانم41032922622016026

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونزينب ثائر محسن علي41042922622016027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0061.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونزينب لهيب فليح حسن41052922622016030

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونساره سعود لعيوس حمدان41062922622016031

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونفاطمه بشار خالد ابراهيم41072922622016037

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونفاطمه حسين عالوي وشك41082922622016038

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونفاطمه حسين مهدي حمدان41092922622016039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل530.0075.71اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونفاطمه حيدر كريم محمد41102922622016040

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونفاطمه فراس محمد وناس41112922622016042

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونفواطم رعد عجمي كاظم41122922622016043

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنونمريم قاسم صالح عبد41132922622016044

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنوننور سعد شريف عبد41142922622016048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية خولة بنت الحسين للبناتفنوننور محمد عبد كريم41152922622016050
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