
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيامير كاظم صالح حسن12522211004004

كلية القانون/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسين عادل ناهد كريم22522211004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسين علي حاتم جبار32522211004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسين فاضل حمزه حاجي42522211004013

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيذو الفقار صالح عبد علي منحوش52522211004016

كلية القانون/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيرضا حسين طالب عبيد62522211004017

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي حسين محمد عيسى72522211004027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي عادل ناهد كريم82522211004029

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكاظم علي هاشم راضي92522211004034

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكرار باسم خير هللا حسن102522211004035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكرار حيدر حسين عالوي112522211004036

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكرار غني نجم عبد الزهره122522211004038

كلية القانون/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكرار موحان راضي عبد الواحد132522211004039

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمؤمل خزعل عبد نور جياد142522211004040

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد جاسم محمد صاحب152522211004043

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد صفاء محمد حمود162522211004046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد علي حسين مهدي172522211004047

كلية القانون/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمرتضى مهند حسن عبد االمير182522211004052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمسلم عقيل كامل صالح192522211004053

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمسلم محمد عبد الرضا محسن202522211004054

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمشرق عبد الحسين محمود جاسم212522211004055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمهند احمد عبد الحسن عبد علي222522211004061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيوسام صالح عبد الحسن محمد232522211004062

كلية القانون/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيياسين فيصل محمد عبيد242522211004063

كلية القانون/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبييوسف عباس رجب حجيل252522211004064

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبييونس مشتاق كامل حسين262522211004065

كلية اآلداب/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبياحمد حسين حمزه هاشم272522211008001

كلية اللغات/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبياحمد عصام حسن حمش282522211008004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيامير علي حسين يوسف292522211008006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيامير علي عبد الجليل محمد302522211008007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيامير كريم محمد علوان312522211008008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيايسر بسام محسن عبيس322522211008009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيايهم نجم عبود عبد االمير332522211008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيجعفر عبد الجواد عبد االمير طاووس342522211008014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسن هادي مهدي عبد352522211008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين علي جواد كاظم362522211008024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين لفته محمد كرين372522211008026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحيدر حسين جياد ابو زركه382522211008029

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحيدر ماجد غالب غضب392522211008031

كلية القانون/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحيدر يوسف حسين فرحان402522211008033

كلية اللغات/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيخالد عبد هللا يوسف عبد هللا412522211008034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيخالد وليد خالد ثامر422522211008035
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيذو الفقار حسن هادي صاحب432522211008036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيرسول سعد ثعبان حنتي442522211008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيرضا احمد هاشم وحيد452522211008040

كلية التربية/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيريسان راجح كنان عبد علي462522211008043

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيزين العابدين احسان فاضل علي472522211008045

كلية القانون/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيزين العابدين تمار عقيل كريم482522211008046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسجاد رحيم خضر نمل492522211008048

كلية القانون/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسجاد علي مهدي محمد502522211008050

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسجاد قاسم صدام دواي512522211008051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيسيف مهند احمد جاسم522522211008053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيضاري عبد هللا رحيل عباس532522211008055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعباس حميد عبد الساده جواد542522211008058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعباس رحيم خليل ابراهيم552522211008059

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعباس علي حسين علوان562522211008061

كلية القانون/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعبد الرحيم فرحان زبين دغش572522211008066

كلية اللغات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعبد هللا اسامه جاسم حسن582522211008067

كلية القانون/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعبد الهادي حيدر ابراهيم حسن592522211008070

كلية اآلداب/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي اسعد جالل عبد الصاحب602522211008072

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي الرضا اياد عبد الساده كنون612522211008073

كلية القانون/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي اياد رشيد جاسم622522211008074

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي رعد عوده منصور632522211008077

كلية اللغات/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي سهيل كاظم جبار642522211008078

كلية القانون/جامعة الكوفة570.0081.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي شاكر خلف علي652522211008079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي عباس حياوي دويلي662522211008080

كلية القانون/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي منصور حسين فرحان672522211008084

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي ميثم عبد الساده حسين682522211008085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيغيث فاهم كشيش كاظم692522211008087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيكاظم محمد كاظم جبار702522211008089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيكرار حيدر رزاق عبد الرضا712522211008090

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمجتبى جبار حسين جياد722522211008097

كلية اآلداب/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد حسين خليل سوادي732522211008100

كلية القانون/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد دهيرب غازي محمد742522211008102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد صالح عباس كاظم752522211008104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد عبد مسلم سالم عبود762522211008107

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد عدي كاظم عبد الحسن772522211008108

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل632.0090.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد عالوي رشيد مسرهد782522211008110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد كاظم فرحان كاظم سدخان792522211008114

كلية اللغات/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد لبيب محمد حسين802522211008115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمرتضى حميد تالي بشون812522211008116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمرتضى سعيد مهاوش روضان822522211008117

كلية اللغات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمرتضى علي جندي عطيه832522211008119

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمرتضى علي مهيدي زغير842522211008120
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كلية القانون/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمرتضى محمد كاظم حسين852522211008122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمصطفى صالح جواد كاظم862522211008131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمقتدى حيدر حسين عبد هللا872522211008133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمقتدى عائد عبد الرضا عبد اللي882522211008134

كلية القانون/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمنتظر جميل حياوي عطيوي892522211008138

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمنتظر جواد سعدون جاسم902522211008139

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيميثم رائد مجبل عزوز912522211008146

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيياسر عبد الزهره حسن علي922522211008151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبياحمد ليث عوده حسين932522211010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبياحمد هاتف خضير عبد علي942522211010003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيامير كريم عريان عبيد952522211010004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيحسنين محمد شبيب سلمان962522211010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيزيد سالم نوح جاسم972522211010010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيزين العابدين كاظم جعفر كاظم982522211010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيسيف علي مسافر كامل شبالوي992522211010012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيعباس حسين هادي عطشان1002522211010014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيعلي سعد محمد علي1012522211010017

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيمثنى ماجد جبار غزاي1022522211010021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيمحمد باقر منسي دحام علوان1032522211010022

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية579.0082.71اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيمحمد حسين علي هادي1042522211010025

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيمسلم عارف عبد االمير عبود1052522211010030

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيمصطفى حسين علي محمد1062522211010033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيمصطفى طالب مهدي علي1072522211010034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الكوفة المركزية للبنينادبيمنتظر غانم عبد الزهره عبد الحسين1082522211010038

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية ميسان للبنينادبياحمد صالح حجيل غالب1092522211011002

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية ميسان للبنينادبياحمد فاضل يحيى رشيد1102522211011004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية ميسان للبنينادبياكرم حيدر عبد زيد ياسين1112522211011007

كلية القانون/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية ميسان للبنينادبيبالل عبيد عباس دبدوب1122522211011008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية ميسان للبنينادبيحسن ماجد حلواص رحم1132522211011011

كلية القانون/جامعة الكوفة628.0089.71اعدادية ميسان للبنينادبيحسين بشار علي محسن1142522211011013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71اعدادية ميسان للبنينادبيرضا سعد سعيد حسن1152522211011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية ميسان للبنينادبيزيد علي عبد عوده1162522211011025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية ميسان للبنينادبيزين العابدين صادق جعفر مفتاح1172522211011027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية ميسان للبنينادبيسجاد حيدر رضا كاظم1182522211011029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية ميسان للبنينادبيسجاد سعد حسن مشعب1192522211011030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية ميسان للبنينادبيسيف علي حمزه عبد مسلم1202522211011031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية ميسان للبنينادبيعلي كاظم فاضل جابر1212522211011042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية ميسان للبنينادبيعلي محمد سالم عبود1222522211011043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد اياد عبد الحسين عزيز1232522211011049

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد جاسم محمد عمران1242522211011050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد رعد صاحب شاكر1252522211011054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد سعيد حمزه هاشم1262522211011055
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية ميسان للبنينادبيمصطفى حيدر عبد خيري1272522211011059

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية ميسان للبنينادبيمنتظر عبد الحسين كريم غافل1282522211011063

كلية اآلداب/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياباذر عاشور طرن جبر1292522211012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيابراهيم حليم عبد النبي عبد هللا1302522211012002

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيابو الفضل ماجد ثعبان مهنا1312522211012005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد سالم جاسم رطان1322522211012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد عقيل حسون عبود1332522211012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد ناصر كاظم عبيد1342522211012015

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياكرم عباس محمد زوير1352522211012016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير حيدر عبد الحسين سعيد1362522211012018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير مهند يوسف محمد1372522211012022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن جاسم ناجي محمد1382522211012029

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن مكي حسن محمد1392522211012033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسنين علي حسين علوان1402522211012036

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين ثابت بجو جياد1412522211012042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين حيدر رزاق سلمان1422522211012044

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين حيدر عباس محمود1432522211012045

كلية القانون/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين سالم ديكان عباس1442522211012048

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين عالء عبد الواحد حسن1452522211012052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين فاضل جاسم طراد1462522211012057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين فراس فاضل جمعه1472522211012058

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين مازن جاسم محمد1482522211012060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0072.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحكيم اياد حاكم غاوي1492522211012063

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرسول حيدر عبد الواحد جبار1502522211012071

كلية القانون/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرسول محمد كريم علي1512522211012072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرضا حيدر رزاق محمود1522522211012073

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرضا علي عواد كاظم1532522211012075

كلية القانون/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيزين العابدين عباس عبد هللا حسين1542522211012083

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيزين العابدين فليح كريم محمد1552522211012084

كلية الفقه/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد احمد مهدي عبد1562522211012087

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد باسم محمد عوده1572522211012088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة653.0093.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد بيان ناطق عبد الصاحب1582522211012089

كلية القانون/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد حسين فخري محمد1592522211012091

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد حيدر رحم جاسم1602522211012092

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد مهند مكي حسن1612522211012098

كلية اآلداب/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيصادق احمد عالوي عبد الحسين1622522211012100

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيصادق عبد زيد عباس جعفر1632522211012102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيصادق علي محسن جبار1642522211012104

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيضيغم عبد الحسن عبد المهدي عبد الكريم1652522211012105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعباس احمد حسن جبار1662522211012108

كلية اللغات/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعباس رحيم غاوي عمران1672522211012110

كلية اآلداب/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعباس منذر كاظم حسين1682522211012113
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا صالح حسين لفته1692522211012116

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا فاضل جليل علوي1702522211012117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا محمد جبار منصور1712522211012119

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي احمد شمخي جبار1722522211012121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي اياد عبد عصواد1732522211012122

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حازم محمد مسلم1742522211012123

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسين غانم كاظم1752522211012125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسين قدوس حرج1762522211012126

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حيدر مجيد حمود1772522211012129

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي رائد عباس عبد هللا1782522211012131

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي صالح مهدي سعد1792522211012138

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي عبد االمير رضا محمد1802522211012139

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي مؤيد كريم سلمان1812522211012141

كلية اللغات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي محمد عبد الساده عبد الحسن1822522211012142

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي منصور عبد االمير جابر1832522211012143

كلية القانون/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي يوسف شجاع يوسف1842522211012146

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيغيث حيدر عزوز لطيف1852522211012148

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيغيث عامر يوسف حبيب1862522211012149

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيفضل مشتاق طالب عبد الحسين1872522211012151

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل573.0081.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار باسم محمد عبد1882522211012154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار حسين قدوس حرج1892522211012155

كلية القانون/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار حيدر حسن سلمان1902522211012156

كلية القانون/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار حيدر عبد صاحب1912522211012158

كلية اآلداب/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار حيدر علي حسون1922522211012159

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار سرحان كاطع حسين1932522211012161

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار علي نجم عبد1942522211012162

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار قاسم ابراهيم قاسم1952522211012163

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار محمد غافل عبيد1962522211012164

كلية القانون/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمجتبى احمد جواد عبد1972522211012168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد جاسم حسن عبود1982522211012171

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد رضا عادل كاظم جواد1992522211012175

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد رياض هادي كريم2002522211012179

كلية القانون/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد شهيب جابر حميده2012522211012180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد صادق حسن محمد2022522211012181

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد عبد ناجي عوده2032522211012183

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد قيصر رزاق حسن2042522211012184

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد هاني حنون منصور2052522211012189

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى حاكم محمد عطيه2062522211012190

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى حيدر مجيد حسن2072522211012191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمزاحم عباس هياد زياد2082522211012196

كلية القانون/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم عباس صاحب حسن2092522211012198

كلية القانون/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم مكي كاظم ناصر2102522211012199
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى احمد عبد االمير عبود2112522211012200

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى جاسم نصيف جاسم2122522211012203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم جواد حبيب2132522211012209

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى فليح حسن محسن2142522211012210

كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمقتدى حامد كاظم عبد2152522211012214

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمقتدى محمد راجي كريم2162522211012217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمنتظر حسين عبد زيد عبيس2172522211012218

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمنتظر فالح عبد الخضر عبد الكريم2182522211012219

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمهدي ماجد حمد كريم2192522211012221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيميثم عايد كاظم محمد2202522211012222

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبييوسف عدنان مهدي جاسم2212522211012228

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمؤمل عزيز كامل ناهي2222522211012231

كلية اللغات/جامعة الكوفة570.0081.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار حيدر عبد الحسين عبود2232522211012232

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبييوسف جميل فرج حمود2242522211012233

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الفدائي للبنينادبيحسين محمد عبود عبد الحسين2252522211013016

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الفدائي للبنينادبيزيد حمزه عباس فرحان2262522211013021

كلية الفقه/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الفدائي للبنينادبيسجاد جبار جواد كاظم2272522211013025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي حميد كاظم محمد2282522211013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الفدائي للبنينادبيقاسم حسن صالح كاظم2292522211013035

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية الفدائي للبنينادبيمحمد احمد عبد الكاظم حداوي2302522211013038

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الفدائي للبنينادبيمحمد عقيل صاحب عبد الحسين2312522211013042

كلية االثار/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية الفدائي للبنينادبيمحمد علي كامل نفط2322522211013044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الفدائي للبنينادبيمنعم عبد الحسين مهدي حسين2332522211013051

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الفدائي للبنينادبيمنير رحمن وحيد عبد نور2342522211013052

كلية القانون/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية الفدائي للبنينادبيميثم فوزي موسى عبد2352522211013054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة634.0090.57اعدادية الحيرة للبنينادبياحمد وسام عبد الكريم حسين2362522211015002

كلية القانون/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الحيرة للبنينادبيامير حمزه ناجي حمزه2372522211015003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الحيرة للبنينادبيحسن حاكم عبود سوادي2382522211015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الحيرة للبنينادبيحسين حازم رحيم هادي2392522211015010

كلية التربية/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الحيرة للبنينادبيخضير ياس خضير شهاب2402522211015014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الحيرة للبنينادبيذو الفقار صباح كاظم عكيلي2412522211015016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية الحيرة للبنينادبيعباس ناجح يوسف كاظم2422522211015022

كلية القانون/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي رياض عبد الزهره جاسم2432522211015025

كلية القانون/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي سجاد هادي نجم2442522211015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي عقيل عدنان عطيه2452522211015029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي عقيل ماجد شاكر2462522211015030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي فرحان خطار مدفون2472522211015031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الحيرة للبنينادبيمحمد باقر حيدر شاكر موسى2482522211015036

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الحيرة للبنينادبيمحمد رحمن زايد شنان2492522211015038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الحيرة للبنينادبيمحمود عارف زايد شنان2502522211015041

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الحيرة للبنينادبيمصطفى عايد جابر عباس2512522211015042

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية المناذرة للبنينادبياحمد عاد عبد نور حمادي2522522211017001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية المناذرة للبنينادبيامير جودي وداي سراج2532522211017003

كلية التربية/جامعة القادسية498.0071.14ثانوية المناذرة للبنينادبيجعفر عقيل محل نعمه2542522211017005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية المناذرة للبنينادبيحسن ابراهيم مهدي عبود2552522211017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية المناذرة للبنينادبيحسنين ستار جبار نعمه2562522211017008

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين احمد جاسم علوان2572522211017009

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين حاكم حميد سهيل2582522211017010

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية المناذرة للبنينادبيسمير هيثم رحيم نعمه2592522211017013

كلية االثار/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية المناذرة للبنينادبيعباس ابراهيم حسن عبد الحسين2602522211017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية المناذرة للبنينادبيمحمد صادق حميد حسين جواد2612522211017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية المناذرة للبنينادبيمحمد صالح عليوي جواد2622522211017016

كلية التربية/جامعة سامراء476.0068.00ثانوية المناذرة للبنينادبيمحمد هادي جبير محمد2632522211017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525.0075.00ثانوية المناذرة للبنينادبيمرتضى ثعبان جبير حسوني2642522211017018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء578.0082.57ثانوية المناذرة للبنينادبيمقتدى ابراهيم عبيد نعمه2652522211017019

كلية القانون/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيحسين احمد عبد ساجت2662522211018004

كلية القانون/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيحسين جليل نعمه عبود2672522211018005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيحيدر قيس عباس جاسم2682522211018008

كلية اللغات/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعباس عدنان حاتم جبار2692522211018016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعبد الحميد حسين عبد الحميد مرزوك2702522211018017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيليث احمد محسن علوان2712522211018024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمؤمل رحيم شاكر عيدان2722522211018025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمد قيصر هاتف سمير2732522211018031

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية الخوارزمي للبنينادبياحمد محمد حمزه ماشي2742522211019004

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسن جواد كاظم عبد الحسين2752522211019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسن جواد كاظم عبود2762522211019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسين علي جاسم محمد2772522211019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية الخوارزمي للبنينادبيسجاد ناظم غافل عباس2782522211019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعلي حسيب حامد ضافي2792522211019013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعلي صالح شاكر كريم2802522211019015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية الخوارزمي للبنينادبيقاسم علي ناجي شنوف2812522211019017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمؤمل فارس عباس عبد الحسين2822522211019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمحمد حاكم مطر عبيد2832522211019021

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية الخوارزمي للبنينادبييونس مرحب حسن مهدي2842522211019024

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد ضايف كريم كاظم2852522211021004

كلية اللغات/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد فارس مهدي نجم2862522211021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيادم رضا حسن فرحان2872522211021011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير محمد جواد موسى كاظم2882522211021016

كلية التربية/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير نجاح رسول عباس2892522211021018

كلية اللغات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر حيدر راهي نجم2902522211021020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر سجاد عبد الحسين عبد الواحد2912522211021021

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر علي عبد الرزاق علي2922522211021023

كلية القانون/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجعفر عباس كاظم جباب2932522211021026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن حميد هالل حسين2942522211021029
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قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن عباس نبهان وادي2952522211021033

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين يحيى بخيت ناصر2962522211021036

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين رسول محسن ياسر2972522211021038

كلية التربية/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين سعيد جعفر صالح2982522211021039

كلية التربية/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين منديل جهيد صخر2992522211021045

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحمد هللا اياد يوسف نجم3002522211021046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر عبد الحسين نوري ناجي3012522211021048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر فالح حسن ناجي3022522211021050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيرضا احمد جابر عبد هللا3032522211021053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيرضا صباح عبد علي حسين3042522211021054

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيرضوان فرحان باجي عبد3052522211021056

كلية القانون/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد باسم محمد رضا علي3062522211021057

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد كمال ستار ذخر3072522211021064

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد نجاح غاوي ماشي3082522211021066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصادق رحمن محمد شمخي3092522211021071

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصادق سالم عباس جوده3102522211021072

كلية االعالم/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيضياء جعفر عبد ربه جعفر3112522211021073

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس حسن محمد تركي3122522211021075

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس علي حسين مغير3132522211021076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس فنغش برغش حاجم3142522211021078

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد المجيد نصير حسين عبد3152522211021084

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعقيل عبد العالي تركي غازي3162522211021086

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي جندي كنو جبر3172522211021090

كلية الفقه/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي حسن كريم حمزه3182522211021091

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة633.0090.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي حسين علي مهدي3192522211021093

كلية القانون/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي حيدر كاظم ابراهيم3202522211021094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي داخل كاظم عبود3212522211021095

كلية القانون/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي داود غانم حسن3222522211021096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي سالم جابر سلمان3232522211021100

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عبد هللا خضر عبد الرضا3242522211021103

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي علوان خزاوي محمد3252522211021104

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي قاسم عبد الكاظم محمد3262522211021106

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعمران مرتضى احمد حميد3272522211021110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيغدير جمال نوكر علي مطلق3282522211021111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيغيث كريم عبد الحسين كاظم3292522211021114

كلية القانون/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيفاضل عباس علي مراد3302522211021115

كلية القانون/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكريم عامر ابراهيم حسن3312522211021117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمؤمل جاسم خضير جوده3322522211021120

كلية القانون/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد الباقر جواد عزيز هاشم3332522211021126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد امين حسون شالكه كريم3342522211021127

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد جاسم حمود عبد علي3352522211021130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد حسين حسين رهيف اميشي3362522211021132
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد صادق يونس علي مطشر3372522211021138

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عادل كاظم نعمه3382522211021140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي حسن هادي عزوز3392522211021143

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد غني هندي داود3402522211021146

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد مهدي جعفر عبد ربه جعفر3412522211021150

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد مهدي زهير دواي موسى3422522211021151

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد نجم عبد مسلم عبد الحسين3432522211021153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد نوماس عبد زيد مزهر3442522211021154

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى جواد كاظم جاسم3452522211021161

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى حسين رهيف اميشي3462522211021162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى محمد كاظم عبود3472522211021166

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى يونس سعيد عبد الوهاب3482522211021167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى سلمان بعير جوده3492522211021172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى محمد صالح حسين3502522211021177

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمقتدى محمد هاني رشيد3512522211021181

كلية اللغات/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر ثامر عيسى محمد3522522211021182

كلية اآلداب/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيوسام اسماعيل مهدي حمود3532522211021186

كلية اللغات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيياسين عباس عبد الحسن عبيد3542522211021188

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية سيد االنام للبنينادبياثير احمد علي عبد الكريم3552522211022001

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد باقر ناصر حسين3562522211022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيايوب حيدر صاحب هاشم3572522211022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن عبد الرحيم عباس علي3582522211022005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن عدي سالم عبد هللا3592522211022006

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن عالء عبد الحسين عبد الزهره3602522211022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن كاظم هادي حسين3612522211022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسنين حامد حسين عبد الرضا3622522211022010

كلية القانون/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين سامي مراد حسوني3632522211022011

كلية القانون/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين عدنان كاظم رحيم3642522211022014

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين فائز كاظم عبد عون3652522211022015

كلية اللغات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية سيد االنام للبنينادبيخالد سليم حنون عوده3662522211022018

كلية القانون/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول عباس خنياب رحيم3672522211022019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيضيف عباس حميد جالب3682522211022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس حميد كاظم شمخي3692522211022028

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس نزار كاظم رحيم3702522211022029

كلية القانون/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيعقيل عبد علي محمد وداعه3712522211022031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي جميل هالل عبد الزهره3722522211022033

كلية اآلداب/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حسين عليوي هادي3732522211022034

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيغزوان قائد كاظم جفط3742522211022037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيمؤمل جميل حتروش حمزه3752522211022042

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيمؤمل فاخر كريم جويد3762522211022043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية سيد االنام للبنينادبيماهر احمد جميل عبد الحسن3772522211022044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد سجاد خيون حسن3782522211022048
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيمخلد سعيد عواد عطيه3792522211022051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل572.0081.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى رسول عبد االله جبار3802522211022052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى عبد العباس مالك جويد3812522211022053

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيمسلم حيدر طعمه عبد الزهره3822522211022054

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيمنتظر احمد حمزه سياب3832522211022058

كلية التربية/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية سيد االنام للبنينادبينور الدين كريم هادي باني3842522211022060

كلية اللغات/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية االبراج للبنينادبياحمد جابر حسن عواد3852522211023001

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية االبراج للبنينادبياحمد صاحب خضير لطيف3862522211023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية االبراج للبنينادبيجعفر كاطع طراد راضي3872522211023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية االبراج للبنينادبيحسام فاتك فليح مذير3882522211023016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية االبراج للبنينادبيحسن حاكم منهوب مرزوك3892522211023017

كلية التربية/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية االبراج للبنينادبيحسين عادل جابر عالوي3902522211023020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية االبراج للبنينادبيحسين عادل مهدي صالح3912522211023021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية االبراج للبنينادبيحسين كاظم شهيد هادي3922522211023024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر كفاح علوان حسن3932522211023029

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية االبراج للبنينادبيشاكر عبود راضي عطيه3942522211023035

كلية القانون/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية االبراج للبنينادبيصادق محمد مهدي عبد الحسن3952522211023037

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية االبراج للبنينادبيعبد هللا عقيل مرزوك عيسى3962522211023043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية االبراج للبنينادبيعبد هللا ناصر صاحب دهام3972522211023045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية االبراج للبنينادبيعقيل حسين مشكور حمود3982522211023046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية االبراج للبنينادبيعيد محمد حسن تاجر3992522211023054

كلية التربية/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد فاضل حسين عبد الكاظم4002522211023060

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد لطيف خضر محسن4012522211023062

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية االبراج للبنينادبيمحمود جبار غزاي سعدون4022522211023064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية االبراج للبنينادبيمرتضى هادي كاظم مجهول4032522211023066

كلية القانون/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية االبراج للبنينادبيمصطفى عامر خزعل حسن4042522211023067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية االبراج للبنينادبيمصطفى عماد رعيط حسين4052522211023069

كلية التربية األساسية/جامعة سومر484.0069.14اعدادية االبراج للبنينادبيمقتدى حسن عبد الهادي جبار4062522211023070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية االبراج للبنينادبيمنذر سامي كريم غضيب4072522211023074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيابراهيم هاني فيروز حمود4082522211024001

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0063.29ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيحسن جاسم عواد كاظم4092522211024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيحسين قاسم عواد كاظم4102522211024005

كلية القانون/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيريسان لؤي غانم بديد4112522211024007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيعالء عبد االمير عبيدش سلمان4122522211024008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيعلي صفاء عبد الباقي عبد الجواد4132522211024010

كلية التربية/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمحمد خالد مطشر وليد4142522211024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمصطفى احمد سرحان شخير4152522211024015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيناجي كاظم شوني وطن4162522211024016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينادبيسجاد حسين راهي نجم4172522211027007

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينادبيكريم عبد الخالق عبد الكريم مهدي4182522211027012

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينادبيمجتبى محمد عزيز رشيد4192522211027013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينادبيمحمد عبد االمير رحيم سلمان4202522211027015
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينادبيمسلم باسم تركي كردي4212522211027017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبياحمد حيدر عبد الغني محمد علي4222522211028001

كلية التربية/جامعة سامراء463.0066.14اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبياحمد رعد سعيد عكيلي4232522211028002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيجعفر عماد فتيل لعيبي4242522211028005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيسيف نوماس خضير عباس4252522211028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعبد هللا حسين علي ناصر4262522211028010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمحمد رضا حسين عباس احمد4272522211028020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0062.71اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمحمد علي حسن حميد محسن4282522211028023

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمصطفى معن فؤاد مرتضى4292522211028026

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمقتدر منذر حسين عباس4302522211028028

كلية القانون/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيميثم عقيل عبد شنان4312522211028029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيناصر هاشم صالح طه4322522211028030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبياحمد عبد الحمزه عباس جاسم4332522211032002

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبياحمد علي جبار حسن4342522211032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحسن علي حسين عليوي4352522211032006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحسين علي وحيد حسين4362522211032007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحسين عماد تكليف جبار4372522211032008

كلية التربية/جامعة سامراء529.0075.57اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحيدر علي صالل تومان4382522211032009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيزيد رزاق كاظم جابر4392522211032010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيعلي صباح كاظم خماط4402522211032015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيعلي عادل عبد هللا منهل4412522211032016

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيمؤمل هويدي سرحان نعمه4422522211032018

كلية التربية/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيمحمد رزاق عبيد لفته4432522211032019

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيمصطفى سمير عبد الحسين سلمان4442522211032023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد صالح مهدي دوهان4452522211035004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية المربد المركزية للبنينادبيامير قاسم طاهر ناصر4462522211035010

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية المربد المركزية للبنينادبيامير هاشم عزوز هادي4472522211035013

كلية اللغات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية المربد المركزية للبنينادبيبشير احمد كامل سلمان4482522211035016

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسن حميد تركي كدر4492522211035020

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين حيدر علي حسين4502522211035025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين سعد مجيد صكبان4512522211035030

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين علي حسين كاظم4522522211035031

كلية اآلداب/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحسين علي عبد الزهره عبود4532522211035033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية المربد المركزية للبنينادبيحيدر محمود شاكر عبادي4542522211035036

كلية اللغات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية المربد المركزية للبنينادبيرضا خالد مرزه حمزه4552522211035038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزيد حمزه رحيم جابر4562522211035042

كلية اآلداب/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية المربد المركزية للبنينادبيزيد كاظم فنطل ذرب4572522211035047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية المربد المركزية للبنينادبيسجاد جوده عباس حسن4582522211035050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية المربد المركزية للبنينادبيطالب عالء طالب محمد4592522211035053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعباس حمزه رحيم طعين4602522211035054

كلية القانون/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي حازم شنان جابر4612522211035059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية المربد المركزية للبنينادبيكاظم قاسم فضاله سلمان4622522211035068
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية المربد المركزية للبنينادبيكرار سالم علي حنون4632522211035069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمرتضى حسن حسين علوان4642522211035078

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمسلم حاتم تركي حسن4652522211035080

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمصطفى عدنان بدري مدلول4662522211035081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمقتدى عدنان جبار جليل4672522211035085

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية المربد المركزية للبنينادبيياسر عالوي سوادي كاظم4682522211035091

كلية الفقه/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية المربد المركزية للبنينادبييحيى راضي نزه كايم4692522211035092

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية هل اتى للبنينادبيأحمد كاظم حسين موسى4702522211036001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية هل اتى للبنينادبيأمير احمد مهدي عبد4712522211036002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية هل اتى للبنينادبيابراهيم سعد حمود حسين4722522211036004

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية هل اتى للبنينادبياحمد ناطق عبد هللا عبد العباس4732522211036006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0063.86اعدادية هل اتى للبنينادبيحسنين علي مجيد سعد4742522211036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية هل اتى للبنينادبيحسين فرحان باجي عبد4752522211036024

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية هل اتى للبنينادبيحسين محمد جاسم عباس4762522211036025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية هل اتى للبنينادبيحيدر حسين علي طشاش4772522211036026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة638.0091.14اعدادية هل اتى للبنينادبيخالد رحمن عبد علي عواد4782522211036028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية هل اتى للبنينادبيزيد باسم ناظم صاحب4792522211036031

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية هل اتى للبنينادبيزيد سالم كطران ناصر4802522211036032

كلية اللغات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية هل اتى للبنينادبيسجاد علي ناصر عبد هللا4812522211036037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية هل اتى للبنينادبيضرغام حسن عبد محمد4822522211036038

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية هل اتى للبنينادبيطه عبد العباس محمود جاسم4832522211036039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية هل اتى للبنينادبيظاهر عليوي سالم عبود4842522211036040

كلية القانون/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية هل اتى للبنينادبيعبد هللا حسين عبد الواحد صكر4852522211036044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي حسين راضي عبد الرزاق4862522211036048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل571.0081.57اعدادية هل اتى للبنينادبيكرار حسن عبد محمد4872522211036056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد حيدر عزيز عيدان4882522211036061

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية هل اتى للبنينادبيمرتضى نجم جبار صعصاع4892522211036064

كلية القانون/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية هل اتى للبنينادبيمصطفى مايح كاظم صكبان4902522211036068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية هل اتى للبنينادبيمنتظر فالح عبد الحسن جاسم4912522211036072

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية هل اتى للبنينادبيمهند مايح كاظم صكبان4922522211036074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية القادسية للبنينادبيابراهيم خليل مربي حوير4932522211038001

كلية التربية /جامعة الحمدانية422.0060.29اعدادية القادسية للبنينادبياحمد عاد حمزه حسون4942522211038002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية القادسية للبنينادبياحمد مجلي مسلم جبار4952522211038003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية القادسية للبنينادبيباقر رزاق رضا حميري4962522211038005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية القادسية للبنينادبيبرير منذر حسن موسى4972522211038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية القادسية للبنينادبيحبيب منذر حسن موسى4982522211038007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية القادسية للبنينادبيحسن جواد كامل حسن4992522211038008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية القادسية للبنينادبيحسين كاظم جبار مرزه5002522211038013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية القادسية للبنينادبيعادل فرحان كاظم منصور5012522211038019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية القادسية للبنينادبيعلي محمد رجاب كريمط5022522211038026

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد حاتم سوادي جازل5032522211038032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد عقيل جياد عبد5042522211038035
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية القادسية للبنينادبيمرتضى طعمه فليح متعب5052522211038039

كلية التربية/جامعة سامراء462.0066.00اعدادية القادسية للبنينادبيمرتضى عايد فليح حسن5062522211038040

كلية التربية/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية القادسية للبنينادبيمسلم سامي صالح ناصر5072522211038041

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية القادسية للبنينادبيمصطفى جعفر جواد كاظم5082522211038042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية القادسية للبنينادبيمصطفى حسن هويدي كتاب5092522211038043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية القادسية للبنينادبيمصطفى محمد عبد سالم5102522211038044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية القادسية للبنينادبييوسف خالد مربي حوير5112522211038047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية القادسية للبنينادبييوسف يحيى شاكر جعاز5122522211038048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيامير سعد عباس علي5132522211039002

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0067.14اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيحسين حسن جابر صالح5142522211039006

كلية القانون/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيسجاد رياض جوده حميد5152522211039009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيسفير عماد خليل ابوشنه5162522211039010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيعلي راهي حايف غزاي5172522211039013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيعلي مالك عبود شنان5182522211039014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيفارس نعمان عبد الحسين عبد5192522211039015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيقاسم عامر موسى حسن5202522211039017

كلية التربية/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمسلم احمد مطشر محسن5212522211039022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمصطفى حسن موسى حسن5222522211039024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبينبيل حاجم فرحان عوده5232522211039025

كلية القانون/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية المنار االهلية للبنينادبيحسين عالء حميد عباس5242522213003001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعلي مهدي امير محمد5252522213003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد حسين رسول عبد5262522213003003

كلية القانون/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمرتضى زاهد عبد الغفار عبد الحسين5272522213003005

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمصطفى مهند جواد كاظم5282522213003006

كلية اللغات/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبياحمد علي عطشان محمد5292522213007001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيمحمد باقر معمر منصور عبد المحسن5302522213007009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيمحمد فاضل شهيد رمضان5312522213007010

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيابراهيم غسان ابراهيم مجهول5322522213013001

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير اركان عبادي منذور5332522213013002

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير حيدر عبد كريم5342522213013003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير صباح تركي ناهي5352522213013004

كلية القانون/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيجعفر قاسم محمد صخيل5362522213013007

كلية التربية/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسام مجيد كامل عبد الحسين5372522213013009

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسن خالد ابراهيم محمد5382522213013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسن عبد السالم مجهول عبود5392522213013011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسن علي حسين محمد5402522213013012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسن عماد غانم عباس5412522213013013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسين شاكر محمود يونس5422522213013014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0071.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسين عباس عجمي سلمان5432522213013015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسين عبدالخالق حسين الزم5442522213013016

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسين مهند عدنان عباس5452522213013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيرسول ماجد حسن خشان5462522213013018
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيرضا حيدر عطيه دخيل5472522213013019

كلية القانون/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيرضا فالح مهدي جبار5482522213013020

كلية القانون/جامعة الكوفة648.0092.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيزيد خليل شالكه عصواد5492522213013021

كلية القانون/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيسجاد جالل جاسم محمد5502522213013022

كلية القانون/جامعة الكوفة653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيسعود علوان بصيري عوده5512522213013023

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيضرغام علي فالح جبر5522522213013025

كلية اللغات/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعباس علي ياسر مهدي5532522213013026

كلية القانون/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعبد هللا رديف حميد حاكم5542522213013027

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعبد هللا عامر هالل علي5552522213013028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي حسن فالح شاكر5562522213013029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي سعد هويدي عبد مسلم5572522213013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي محمد خشن نزال5582522213013032

كلية القانون/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي محمد كريم شهد5592522213013033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيفالح ابراهيم مهدي علي5602522213013034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيكرار رضا علي جبار5612522213013035

كلية القانون/جامعة الكوفة570.0081.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمؤمل صالح عبد حذيه5622522213013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد حسن محمد جواد كاظم5632522213013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد حسين احسان صاحب جبار5642522213013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد حيدر حسين علي5652522213013039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء569.0081.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد عباس عبد هللا ماجد5662522213013041

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد قاسم محمد حمزه5672522213013043

كلية القانون/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمرتضى محسن عبادي منذور5682522213013044

كلية القانون/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمسلم عقيل نوماس عبد5692522213013045

كلية القانون/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمسلم ميثم عبد زيد صيهود5702522213013046

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى حسنين علي نعمه5712522213013047

كلية القانون/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمقتدى احمد محمد عبد5722522213013049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمهدي غسان جاسم جابر5732522213013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيهاني عبد الكريم جابر عبد الرضا5742522213013051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبياحمد جواد كاظم فاضل5752522213014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسن حسين عبد الساده عكموش5762522213014002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسين احمد راضي صيهود5772522213014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسين جبار عباس كاظم5782522213014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيرضا سلمان حسن نعيمه5792522213014006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعبد هللا كريم جازم طالب5802522213014007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعلي احمد هليل عمران5812522213014008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعلي رعد مهدي راضي5822522213014009

كلية التربية/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعلي هاشم حسوني كاظم5832522213014011

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد جعفر ضامد كريم فرحان5842522213014014

كلية القانون/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد خالد ابراهيم عباس5852522213014015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمسلم عباس مجيد عبد الزهره5862522213014016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمسلم عالء حسن محمد5872522213014018

كلية القانون/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمصطفى ذياب داخل عبيس5882522213014019
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كلية القانون/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمقتدى رضا كريم مسلم5892522213014021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمقتدى عالء حميد موات5902522213014022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيموسى صباح كاظم علوان5912522213014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيوائل محمد حبيب علي5922522213014025

كلية اللغات/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية االندلس االهلية للبنينادبياحمد فالح هادي حساني5932522213016001

كلية القانون/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيحسين حاكم ياسين عبد5942522213016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيحسين حيدر عبد هادي5952522213016003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيحسين عباس وحيد حسن5962522213016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيحسين عبد هللا كرمد ملوح5972522213016006

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيسجاد علي عبد الحسين عبد الرضا5982522213016009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيعباس علي حسن علي5992522213016011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيعلي كرار طارق جاسم6002522213016012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيكرار جفات حمزه محمد6012522213016014

كلية التربية/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيمصطفى هادي نجم عباس6022522213016016

كلية القانون/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبياحمد لطيف ابراهيم والي6032522213023001

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيباقر محمود عبادي عوده6042522213023004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحسن طالب عبد الساده جواد6052522213023005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحسين حميد جاسم عبادي6062522213023006

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحيدر ثائر سوادي جياد6072522213023007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0076.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيرضا عدنان عباس ناصر6082522213023008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعباس فاضل عطيه عبد6092522213023013

كلية التربية/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي احمد راهي كاظم6102522213023014

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي عادل خضر موسى6112522213023016

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0060.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي محمد علوان حسن6122522213023017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيحسن عقيد عبد االمير خنفوس6132522213024003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيحسين حاكم كريم جواد6142522213024004

كلية التربية/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيحسين علي محسن صليبي6152522213024005

كلية التربية/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيحمد هللا حادي كاظم عيدان6162522213024006

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيحيدر فيصل غازي مزيد6172522213024007

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيسيف صالح مهدي حبيب6182522213024009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيعباس علي حسين عباس6192522213024010

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيعقيل ناطق كاظم مشكور6202522213024011

كلية التربية/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيعلي حازم جبار كاظم6212522213024013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيعلي عبد االحسين حسين عباس6222522213024015

كلية القانون/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمحمد حسين عباس جبر6232522213024020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمحمد هادي سلمان فرهود6242522213024021

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمهدي محمد حمزه كريم6252522213024024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيياسر سعد صافي ابراهيم6262522213024026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيرياض فاضل عباس حسن6272522213025009

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي حسن عبد جاسم6282522213025012

كلية التربية/جامعة سامراء475.0067.86ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي فاضل صبر هدوم6292522213025014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي منعم يحيى عزوز6302522213025015
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيكريم حسن كاظم جبار6312522213025018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد احمد حمزه حميد6322522213025019

كلية القانون/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد ثامر عبد زيد عمران6332522213025021

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد راضي حاتم راهي6342522213025022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد عزيز رحيم عزوز6352522213025024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد قاسم علي نعمه6362522213025025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة590.0084.29ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيميثم ناظم صبر هدوم6372522213025026

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبياكرم عبيد حسون كاظم6382522213026001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيمحمد رائد سعد عيسى6392522213026008

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيامير صاحب عبد الحسين زباله6402522213028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيجعفر ظاهر عايز مريس6412522213028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيحافظ نجاح حسين جوده6422522213028003

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيحامد حسين حامد كزار6432522213028004

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيحيدر مصطفى عبد الزهره مهدي6442522213028005

كلية التربية/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعباس عالء طالب عبد الكاظم6452522213028006

كلية التربية/جامعة القادسية507.0072.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعباس كاظم حاكم صاحب6462522213028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعبد هللا احمد حسن نعيمه6472522213028008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعبد هللا معد شكري اسماعيل6482522213028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعلي حسين هادي شاهين6492522213028010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعلي عبد االئمه حسن علي6502522213028011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيمحمد عبد االمير عبد نور جبر6512522213028013

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيمحمد عبد الحكيم شاكر منصور6522522213028014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0060.71ثانوية براثا االهلية للبنينادبياحمد عبد الهادي عبد الخالق حسناوي6532522213033002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية براثا االهلية للبنينادبيامين علي حسن مهدي6542522213033003

كلية القانون/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية براثا االهلية للبنينادبيجعفر حسين حمزه هاشم6552522213033004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية براثا االهلية للبنينادبيراضي عمار نجاح رسول6562522213033006

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية براثا االهلية للبنينادبيرضا نعمه عبد الرؤوف محمد علي6572522213033007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية براثا االهلية للبنينادبيعلي حسن عبد اليمه حنون6582522213033008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية براثا االهلية للبنينادبيعلي عباس نعمه ياسين6592522213033009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية براثا االهلية للبنينادبيعلي عبد المطلب حيدر محمد6602522213033010

كلية القانون/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية براثا االهلية للبنينادبيعلي قصي توفيق كريم6612522213033011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمؤمل عدنان واصف كاظم6622522213033014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمحمد حمزه كريم جوده6632522213033015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمحمد رياض عبيد عبود6642522213033016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0067.00ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمسلم رسول نعمه مهدي6652522213033018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمسلم سرحان عبود مهدي6662522213033019

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمصطفى ادور غافل جبر6672522213033020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0066.43ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمصطفى علي حسين عبد6682522213033022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمع هللا عبد الرضا كاظم محمد6692522213033023

كلية اللغات/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمقتدى كاظم رزاق شريف6702522213033024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية براثا االهلية للبنينادبيمنتظر فاضل شهيد محمد6712522213033025

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيبهاء عقيل نور شاكر6722522215001001
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كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيزيد كاظم جواد كاظم6732522215001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيزيد كاظم عبد عزاوي6742522215001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيقاسم محمد عبد الحسين عبيد6752522215001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيلطيف عبد الكاظم ياسين جبر6762522215001016

كلية اللغات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيمرتضى علي راجي كاظم6772522215001019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبياحمد علي جبار عباس6782522215002003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيزيد علي عبد الحسين عباس6792522215002005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيكريم عبد االمير كريم جاسم6802522215002014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمرتضى ظاهر محسن عبد6812522215002021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمصطفى فاضل رشيد شهيد6822522215002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمقتدى عايد عبد الزهره عطيه6832522215002025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمهدي منتظر مهدي هاشم6842522215002026

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيميثم رزاق مزعل كواد6852522215002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبينصير جواد عبد عطش6862522215002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية القدس المسائية للبنينادبيحسين علي عبد الجليل رسول6872522215003004

كلية التربية/جامعة القادسية522.0074.57ثانوية القدس المسائية للبنينادبيقاسم رويان هادي حسين6882522215003009

كلية القانون/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمشتاق مطلك عبد علي مطير6892522215003014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمصطفى غانم رحمان ذياب6902522215003015

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيباقر نزار عزيز ضاحي6912522215004001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيحسين غانم سرحان عذاب6922522215004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيمنتظر عبد هللا سرحان عذاب6932522215004010

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية تدمر المسائية للبنينادبينور الدين محمد ابراهيم الزم6942522215004011

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيياسر عامر رزاق جابر6952522215004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمسلم عقيل هادي جواد6962522215006034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمصطفى محمد جبير راجي6972522215006037

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيابراهيم مهدي عبد الحسين مطلب6982522215007001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيحيدر حسن علوان حمزه6992522215007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيسجاد حسين جابر عبد الحسن7002522215007009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيسلمان خالد عبد الزهره عباس7012522215007011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيكرار حيدر لعيوس كاظم7022522215007016

كلية التربية/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيمصطفى حاكم بديوي خشان7032522215007022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيوارث عقيل هادي محسن7042522215007026

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعلي فؤاد عبد الكاظم مهدي7052522215008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعلي فاخر كدر بجاي7062522215008006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيكرار حيدر عبد االله ساجت7072522215008008

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبياحمد سالم منثر يسر7082522215009001

كلية التربية/جامعة سامراء465.0066.43ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيباقر ناصر عبد حسن7092522215009004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحسين واثق عبد حسين7102522215009007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحمزه عباس حسن عايز7112522215009008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيزين العابدين نور موسى جعفر7122522215009010

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيعلي غني عبد هللا سعيد7132522215009019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيغيث فاضل عباس زعنون7142522215009020
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كلية القانون/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيماجد سرحان كاظم عاصي7152522215009021

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيمصطفى فيصل كاظم خضر7162522215009024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء474.0067.71ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيمنتظر كاظم حسن ناهي7172522215009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل548.0078.29ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيجعفر نعمان عباس مجدي7182522215011001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيطاهر كامل كاظم صافي7192522215011005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيعباس سالم راشد تومان7202522215011006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيعلي اثيل عبد الحميد عبد الحسين7212522215011008

كلية القانون/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيحسين مكي حسين كزار7222522215013001

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيحسين نجاح عبد مظلوم7232522215013002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيحسين وسام عباس جاسم7242522215013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيناهي محمد ناهي عالوي7252522215013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيامين هللا عبد هللا خيري غانم7262522217003001

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيباسم عيدان صاحب جواد7272522217003002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيبيان حيدر علي كريم7282522217003004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل442.0063.14اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيجاسم محمد عوده محمد7292522217003005

كلية التربية /جامعة الحمدانية474.0067.71اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسن عبد الزهره حسن جاسم7302522217003006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسنين قاسم محمد زغير7312522217003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسين سلمان عمران موسى7322522217003011

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيزيد محمد محيسن جواد7332522217003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيضرغام علي حسن مهدي7342522217003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعباس حسن محمد كاشي7352522217003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعباس فاضل ناجي مهنا7362522217003020

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي حيدر عباس محمود7372522217003021

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي سعد حميد كاظم7382522217003023

كلية القانون/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد ابراهيم نعمه عباس7392522217003028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد ثامر محي جاسم7402522217003030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد خليل محي جاسم7412522217003032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمقتدى سعد فرج جبار7422522217003033

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمنتظر نصر محمد كاظم7432522217003036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية زيد بن علي المختلطةادبييعقوب احسان محمد عبد هللا7442522217003038

كلية التربية/جامعة سامراء454.0064.86اعدادية زيد بن علي المختلطةادبييونس عبد الحسن مهنا كاظم7452522217003039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية المناجاة المختلطةادبيسجاد جواد كاظم حسن7462522217004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية المناجاة المختلطةادبيعقيل مسلم طه يوسف7472522217004004

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية المناجاة المختلطةادبيكاظم عبادي لفته كاظم7482522217004005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية المناجاة المختلطةادبييوسف جوده حنين غياض7492522217004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية تبارك المختلطةادبيسجاد عقيل حسين هاني7502522217005003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية تبارك المختلطةادبيعبد هللا سجاد محسن علي7512522217005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية تبارك المختلطةادبيعلي محمد تركي عبادي7522522217005006

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29ثانوية تبارك المختلطةادبيمنتظر هاتف عباس حنف7532522217005013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيباقر محمد موحان ياسر7542522217006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيتحسين طالب عبد هللا هاشم7552522217006006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء570.0081.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحبيب علي حسين خويط7562522217006007
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسن علي حسين خويط7572522217006008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين رافد ثامر حمزة7582522217006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين علي محمد جواد محمد كاظم7592522217006011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيضرغام اسامه هادي جاسم7602522217006017

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعبد هللا علي حسين كاظم7612522217006019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي االكبر علي عبد هللا فالح7622522217006021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي جبار جوني زغير7632522217006022

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي جبار دبوس ابعون7642522217006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي داهي محيبس بعون7652522217006025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء566.0080.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي سعود مشعان محمد7662522217006026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي عذاب مفتاح حاتم7672522217006028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0073.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي هادي جواد كاظم7682522217006031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيكاظم عذاب كاظم محمد7692522217006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد خلف حلو مهاوش7702522217006043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية نور الياسري المختلطةادبيحيدر محمد هاتف ناهي7712522217007004

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية نور الياسري المختلطةادبيمسلم عقيل يوسف جابر7722522217007006

كلية التربية/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية الصالحين المختلطةادبيضرغام فليح راضي جاحي7732522217010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية الصالحين المختلطةادبيعلي حيدر فليح عبد7742522217010006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة631.0090.14ثانوية الصالحين المختلطةادبيمحسن غازي مسلم عبد7752522217010008

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية الصالحين المختلطةادبيمرتضى سعيد عبيد هندوز7762522217010009

كلية التربية/جامعة القادسية514.0073.43ثانوية الصالحين المختلطةادبيمصطفى سعيد عبيد هندوز7772522217010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبياحمد جعفر مسير مطرود7782522217011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحمزه عبد العالي صاحب علي7792522217011004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحيدر عبد الحسين ياسر بجاي7802522217011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيزيد علي حمودي حسين7812522217011006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيعبد هللا ياس اسماعيل محسن7822522217011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيعلي جواد كاظم عواد7832522217011009

كلية القانون/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيكرار عماد حسين عمران7842522217011011

كلية القانون/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيمحمد عبد االمير شناوه عبد الحسين7852522217011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيمحمد كريم عليوي عبد هللا7862522217011015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيمرتضى علي شناوه عبد الحسين7872522217011016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية طريق الحسين المختلطةادبياحسان رحيم حسين تايه7882522217012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية طريق الحسين المختلطةادبياحمد محمد مطر ابراهيم7892522217012003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيبهاء حيدر مطر ابراهيم7902522217012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيعادل طالب محمد حسن ضعين7912522217012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيعلوي جواد حسين منسي7922522217012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيمحمد حسن عبد زيد عبد الهادي7932522217012015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيمحمود عظيم عبد علي هالل7942522217012018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيمرتضى احمد معتوك كمر7952522217012019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية طريق الحسين المختلطةادبينعمه حسين موجد راجي7962522217012021

كلية القانون/جامعة الكوفة671.0095.86الخارجيونادبيامير حسن مزهر حميد7972522218001078

كلية اآلداب/جامعة ذي قار435.0062.14الخارجيونادبيباقر عباس عبد الرزاق طاهر7982522218001105
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كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43الخارجيونادبيحسن رضا محسن جعفر7992522218001149

كلية الفقه/جامعة الكوفة488.0069.71الخارجيونادبيحسين حامد صالح مهدي8002522218001179

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29الخارجيونادبيحسين عماد كاظم حسون8012522218001198

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0065.57الخارجيونادبيحسين كريم دخيل جياد8022522218001202

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14الخارجيونادبيحميد طه عبد الحسن حبيب8032522218001213

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29الخارجيونادبيحيدر كرار عبيس خضير8042522218001226

كلية اللغات/جامعة الكوفة536.0076.57الخارجيونادبيحيدر كريم حميد ناجي8052522218001227

كلية اللغات/جامعة الكوفة471.0067.29الخارجيونادبيزيد ماجد فاضل عباس8062522218001257

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86الخارجيونادبيضياء احمد سرحان شخير8072522218001298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71الخارجيونادبيعباس رياح عبد الحسين ياسين8082522218001307

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57الخارجيونادبيعلي جبار هاشم حسين8092522218001350

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71الخارجيونادبيعلي حيدر عبد الرزاق عبد الرسول8102522218001364

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14الخارجيونادبيكرار علي رشيد موسى8112522218001463

كلية القانون/جامعة الكوفة571.0081.57الخارجيونادبيمحمد المصطفى عباس خضير حسن8122522218001492

كلية اللغات/جامعة الكوفة474.0067.71الخارجيونادبيمحمد علي مشتاق صالح علي8132522218001523

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00الخارجيونادبيمرتضى ستار احمد راضي8142522218001544

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00الخارجيونادبيمرتضى صبري علوان محمد8152522218001546

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57الخارجيونادبيمصطفى رسول عباس اعبيد8162522218001572

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86الخارجيونادبيمصطفى محمد شهيد جوده8172522218001584

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار423.0060.43الخارجيونادبيمقتدى رحيم عبد هللا نوام8182522218001588

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71الخارجيونادبيوليد خالد كاظم ديوان8192522218001629

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياسراء سعد محمد جواد8202522222001001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيانذار ميري موحان سدحان8212522222001002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايه عماد علي كريم8222522222001003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبراق باسم محمد سلمان8232522222001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنت الهدى سهام عبود ناصر8242522222001005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة678.0096.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين عبد الرزاق فيصل عبود8252522222001006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين ياسر حسن شاكر8262522222001007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك ميري كريم برغوث8272522222001009

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتقى ميثم جميل عطشان8282522222001010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة661.0094.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقية أيوب كريم نصيف8292522222001012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه علي عبد الحسن درويش8302522222001016

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه عماد حسن ناجي8312522222001017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حسين حمد حسين8322522222001019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء نصير عباس محمود8332522222001023

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب فارس هادي محيسن8342522222001026

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب نوماس شعالن حرينه8352522222001028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب ياسر حسن شاكر8362522222001029

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره ناظم عبد العباس عباس8372522222001030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيشيرين حمزه شاني طعمه8382522222001033

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعال قاسم عبد االمير ماشي8392522222001035

كلية اللغات/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعلياء سليم راهي دايخ8402522222001036
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كلية الفقه/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه ابراهيم عبد االمه كاظم8412522222001038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه جواد كاظم جون8422522222001039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه حسين نجم جاسم8432522222001040

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه قاسم عدنان دخيل8442522222001041

كلية اللغات/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم ماجد عبد العظيم حسين8452522222001042

كلية الفقه/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينرجس صاحب يوسف مهدي8462522222001044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينرجس فراس عالء ناصر8472522222001045

كلية القانون/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور محمد حسين حسن موسى8482522222001047

كلية القانون/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الالذقية للبناتادبيآيات محمد مهدي عبد الهادي8492522222003004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الالذقية للبناتادبيآيه حازم مهدي طالل8502522222003005

كلية اللغات/جامعة الكوفة640.0091.43اعدادية الالذقية للبناتادبيآيه حيدر عادل عجمي8512522222003006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الالذقية للبناتادبيآيه محمد غني عبيد8522522222003007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الالذقية للبناتادبياسراء علي عبد حنوف8532522222003009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية الالذقية للبناتادبياصيل جبار عطيوي طرفه8542522222003010

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الالذقية للبناتادبيامل فالح مهدي عبيس8552522222003013

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الالذقية للبناتادبيايات جالل منصور عذاب8562522222003015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية الالذقية للبناتادبيبراء احمد فخري بريسم8572522222003017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة656.0093.71اعدادية الالذقية للبناتادبيبراء خالد لفته جويد8582522222003018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الالذقية للبناتادبيتبارك صالح مثقال عبد8592522222003023

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الالذقية للبناتادبيتبارك نزار شهيد ناجي8602522222003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الالذقية للبناتادبيتغريد كريم محسن حمود8612522222003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية الالذقية للبناتادبيتقى اسامه ميري خلف8622522222003026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الالذقية للبناتادبيجنه مهدي داود مهدي8632522222003027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الالذقية للبناتادبيحنان حيدر موسى قاسم8642522222003029

كلية التربية/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الالذقية للبناتادبيحنين فاضل عباس حميدي8652522222003030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الالذقية للبناتادبيحوراء محمد جمعه فرعون8662522222003038

كلية القانون/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الالذقية للبناتادبيدعاء محمد جعفر باقر8672522222003040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية الالذقية للبناتادبيذكرى مشتاق زيدان حمزه8682522222003042

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية الالذقية للبناتادبيرقية محمد خضير طالب8692522222003044

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الالذقية للبناتادبيرقيه ثامر حافظ اسماعيل8702522222003046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الالذقية للبناتادبيرقيه نعمه كامل داخل8712522222003051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الالذقية للبناتادبيرهف رحمان عبد ياسر عبد الساده8722522222003052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء خالد كاظم خليل8732522222003055

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء ظافر فاضل سلمان8742522222003059

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء عادل وهاب علوان8752522222003060

كلية اللغات/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء فؤاد عبد الزهره جبار8762522222003064

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء كرار عدنان حسين8772522222003067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء محمد علي فاهم عليوي8782522222003068

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية371.0053.00اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء منذر عبد المهدي علي8792522222003069

كلية الفقه/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء نهاد حسوني هادي8802522222003070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب صالح نصر حسن8812522222003072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب عباس يوسف باقر8822522222003073
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الالذقية للبناتادبيزينب محمد عبد ناهي8832522222003077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الالذقية للبناتادبيساره محمد قاسم فدعم8842522222003078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة635.0090.71اعدادية الالذقية للبناتادبيسجى حسن فليح لهمود8852522222003079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الالذقية للبناتادبيسرور عبد الزهره عبد االمير عبد علي8862522222003082

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية الالذقية للبناتادبيسها قائد مويح مهدي8872522222003084

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الالذقية للبناتادبيشيماء عبد الرحيم خضير عباس8882522222003085

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية الالذقية للبناتادبيشيماء فالح حسين حمزه8892522222003086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الالذقية للبناتادبيشهد يوسف حبيب عبد الرضا8902522222003088

كلية اللغات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الالذقية للبناتادبيضحى احمد سلمان كاظم8912522222003089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الالذقية للبناتادبيظفر علي مجيد نوري8922522222003092

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الالذقية للبناتادبيعذراء محمد عبد الرضا شهيد8932522222003094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الالذقية للبناتادبيغدير علي ضعيف محمد8942522222003096

كلية اللغات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الالذقية للبناتادبيغفران غسان عالء عبد الحسين8952522222003098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الالذقية للبناتادبيفاطمة عباس هادي عبد الحسين8962522222003099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الالذقية للبناتادبيفاطمه حسين محمد تقي سعدون8972522222003101

كلية اللغات/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الالذقية للبناتادبيفاطمه علي ناصر حسين8982522222003102

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الالذقية للبناتادبيفاطمه قصي عبد الحسن عبد الحسين8992522222003104

كلية الفقه/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الالذقية للبناتادبيفاطمه محسن علي ابو القاسم9002522222003107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الالذقية للبناتادبيفيحاء حاكم فليح حسن9012522222003112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الالذقية للبناتادبيمريم غالب نعمه حسن9022522222003117

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الالذقية للبناتادبيمنار جابر برهي جبار9032522222003120

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية الالذقية للبناتادبيمي احمد نعمه سلمان9042522222003122

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الالذقية للبناتادبينبأ صادق كاظم عبد اليمه9052522222003123

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية الالذقية للبناتادبينبأ محمد مرتضى محمد علي9062522222003126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية الالذقية للبناتادبينرجس حلم وعد هللا حسين9072522222003127

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الالذقية للبناتادبينرمين حيدر حسين نعمه9082522222003128

كلية اللغات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية الالذقية للبناتادبينور الهدى حسن علي كريم9092522222003130

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية الالذقية للبناتادبينور اياد عبد الحسن لفته9102522222003133

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية الالذقية للبناتادبينور فرحان لفته سلطان9112522222003134

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الالذقية للبناتادبيهاجر علي ضيول جالي9122522222003138

كلية اآلداب/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الالذقية للبناتادبيهدى علي عطيه خدام9132522222003141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الالذقية للبناتادبيوالء عقيل هادي تاج9142522222003143

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية الرملة للبناتادبيآمنه محمود شاكر عبد9152522222006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية الرملة للبناتادبيافراح خليل حمزه جاسم9162522222006004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية الرملة للبناتادبياقبال حيدر عبد الكاظم مطلب9172522222006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية الرملة للبناتادبيبنين كاظم مانع هيجل9182522222006006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية الرملة للبناتادبيتبارك قاسم زباله بلوش9192522222006008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86ثانوية الرملة للبناتادبيتقى حامد شاكر عبد9202522222006009

كلية اللغات/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الرملة للبناتادبيحوراء فاضل كريم كاظم9212522222006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية الرملة للبناتادبيدعاء ناصر علي عبد9222522222006012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية الرملة للبناتادبيروان عقيل يحيى صالح9232522222006015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء شاكر عبد الزهره محمد9242522222006016
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء عباس عبيد محمد9252522222006017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء عبد هللا محيسن كاظم9262522222006018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء مسلم كريم مهدي9272522222006020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية الرملة للبناتادبيزينب صالح محسن غضبان9282522222006022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية الرملة للبناتادبيزينب عباس عبد عبار9292522222006023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية الرملة للبناتادبيسكنه كداوي عبد علي محمد9302522222006025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الرملة للبناتادبيعذراء عادل مهدي حسن9312522222006027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه حسين كاظم عباس9322522222006029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه حمزه عليوي جوده9332522222006030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه رحيم كاشر هادي9342522222006032

كلية اللغات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه كامل محمد سلمان9352522222006035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية الرملة للبناتادبيفرح ريسان كاظم عباس9362522222006036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية الرملة للبناتادبيكوثر عادل مهدي حسن9372522222006037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية الرملة للبناتادبيمريم حمودي متعب ظاهر9382522222006039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية الرملة للبناتادبينبأ حسن عبد نور بعير9392522222006042

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43ثانوية الرملة للبناتادبينرجس علي كاظم عبد علي9402522222006043

كلية القانون/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الصباح للبناتادبيآيات سالم بخيت منذور9412522222007001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية الصباح للبناتادبياراس راهي جابر فرهود9422522222007003

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الصباح للبناتادبياسراء بهاء مجيد صالح9432522222007004

كلية القانون/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الصباح للبناتادبياسراء صادق عبد الحسين طاهر9442522222007005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية الصباح للبناتادبياسيل رياض عبد الحسن حمزة9452522222007008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الصباح للبناتادبيايات عبد هللا مهدي شريف9462522222007012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الصباح للبناتادبيتقى قاسم هاتف عطيه9472522222007020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة625.0089.29اعدادية الصباح للبناتادبيحوراء شعالن سريح ذويب9482522222007023

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الصباح للبناتادبيرحاب احمد جليل عبد زيد9492522222007028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الصباح للبناتادبيرقيه قاسم عبد االمير فزاع9502522222007033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء جاسم حسين علوان9512522222007038

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء جعفر عبد زغير9522522222007039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء محمد حنوف راهي9532522222007042

كلية اللغات/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الصباح للبناتادبيزينب باسم ناظم صاحب9542522222007046

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الصباح للبناتادبيزينب سعد رسول جعفر9552522222007049

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الصباح للبناتادبيسعاد جالب محمد عبود9562522222007054

كلية القانون/جامعة الكوفة628.0089.71اعدادية الصباح للبناتادبيشهد سعد عبد فزع9572522222007056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الصباح للبناتادبيصفا معين غافل فرهود9582522222007057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الصباح للبناتادبيضحى عقيل حسن عبره9592522222007059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية الصباح للبناتادبيعلياء حسن شناوي عوده9602522222007061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الصباح للبناتادبيغدير عقيل موسى عباس9612522222007062

كلية اآلداب/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الصباح للبناتادبيغفران جالل عبد الحسين عبود9622522222007065

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه عبد هللا رزاق راضي9632522222007068

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الصباح للبناتادبيكوثر محمود صاحب نوري9642522222007069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية الصباح للبناتادبيمريم عباس علوان صالح9652522222007072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الصباح للبناتادبيمريم عمار حمزه حسن9662522222007074
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الصباح للبناتادبيملك جاسم عاجل جاسم9672522222007075

كلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الصباح للبناتادبيمنار منذر زاهد بنيه9682522222007076

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الصباح للبناتادبينجالء صالح جبر مطلك9692522222007078

كلية اآلداب/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الصباح للبناتادبينور الهدى سليم محمد حسين9702522222007082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الصباح للبناتادبينور الهدى صباح صاحب علي9712522222007083

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الصباح للبناتادبينور حمود كصاد عباس9722522222007086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية الصباح للبناتادبيهناء عباس عبد العزيز عطيه9732522222007090

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الصباح للبناتادبيودق عماد فاضل وافي9742522222007091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية الصباح للبناتادبيوفاء علي كامل عبيدش9752522222007092

كلية القانون/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية واسط للبناتادبيبنين حميد كاظم جاسم9762522222008002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية368.0052.57اعدادية واسط للبناتادبيتبارك حيدر ياسر ظاهر9772522222008003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية واسط للبناتادبيحوراء احمد فاضل عمران9782522222008005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية واسط للبناتادبيحوراء عبد المحسن موسى خضير9792522222008007

كلية اللغات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية واسط للبناتادبيدعاء عمار كريم محمد9802522222008008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة645.0092.14اعدادية واسط للبناتادبيرقيه عبد المحسن موسى خضير9812522222008011

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية واسط للبناتادبيزهراء مرضي شعالن حسين9822522222008016

كلية اللغات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية واسط للبناتادبيزينب صاحب عبد الزهره محمد علي9832522222008018

كلية اللغات/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية واسط للبناتادبيشهد عباس عبد زيد كاظم9842522222008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية واسط للبناتادبيصفا سجاد علي راضي9852522222008022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية واسط للبناتادبيفاطمه علي فاهم عبد هللا9862522222008026

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية واسط للبناتادبيمرام حمودي شهيد حمزه9872522222008028

كلية اللغات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية واسط للبناتادبينرجس سعد حسين سعود9882522222008030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية واسط للبناتادبينور رواد خالد عبد الرضا9892522222008032

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية واسط للبناتادبيهبه محمود خطار مدفون9902522222008034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية واسط للبناتادبيوفاء ناصر عبيد محمد9912522222008036

كلية اللغات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الزاكيات للبناتادبيآمنه عقيل عبد مسلم علوان9922522222011002

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الزاكيات للبناتادبيآمنه محمد عبد الحسين حمدوش9932522222011003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية الزاكيات للبناتادبيآيات حسن علي حسين9942522222011004

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الزاكيات للبناتادبياسراء يحيى اموري محمد جواد9952522222011006

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الزاكيات للبناتادبياغادير احسان صاحب صبار9962522222011008

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الزاكيات للبناتادبيام البنين نجم عبد غانم9972522222011009

كلية اللغات/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية الزاكيات للبناتادبيبنين عبد هللا كشكول خليل9982522222011015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الزاكيات للبناتادبيحوراء اياد عبد عصواد9992522222011022

كلية اللغات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الزاكيات للبناتادبيحوراء حمودي ثابت صافي10002522222011023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء حسين عطية عبد الزهرة10012522222011025

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء كاظم بجي اسماعيل10022522222011030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة614.0087.71اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء نعمه عبيس جريو10032522222011032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينا شنان عزيز ابوشنه10042522222011033

كلية القانون/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الزاكيات للبناتادبيساره مهدي صالح خلف10052522222011036

كلية الفقه/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الزاكيات للبناتادبيسبحان ثامر سلمان عواد10062522222011037

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه علي عبد زيد مزهر10072522222011046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه غزوان مجيد محمد10082522222011048
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الزاكيات للبناتادبيمروه حيدر كزار نجم10092522222011051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الزاكيات للبناتادبينرجس فراس عطيه هادي10102522222011053

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيهبه سالم جاسم مشتوم10112522222011056

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيهدى جاسم محمد حمزه10122522222011057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الفرزدق للبناتادبياستبرق ستار حنون موسى10132522222012001

كلية القانون/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية الفرزدق للبناتادبياسراء محمد خليل كاظم10142522222012002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الفرزدق للبناتادبيافنان سلمان مجيد كاظم10152522222012003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية الفرزدق للبناتادبيايات فاضل عبيس جواد10162522222012007

كلية القانون/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الفرزدق للبناتادبيتبارك عبد الحسين باقر عبد الحسين10172522222012010

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الفرزدق للبناتادبيحنان ظاهر محسن سلمان10182522222012012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الفرزدق للبناتادبيحوراء علي محسن راجي10192522222012013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الفرزدق للبناتادبيرقيه علي مطرود منفي10202522222012014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء سالم خضير عباس10212522222012016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء علي عبد االمير محمود10222522222012019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء ماجد ظاهر حبيب10232522222012020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء منصور خضير يعقوب10242522222012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب سالم حسن مدنف10252522222012023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب عباس عبد الزهره فرمان10262522222012024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة671.0095.86اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب محمود شاكر عباس10272522222012025

كلية القانون/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب ناظم سالم عبادة10282522222012026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية الفرزدق للبناتادبيغدير عبد النبي شاكر برهان10292522222012031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه جبار حمزه شناوي10302522222012032

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه سامي وفقان بيده10312522222012033

كلية القانون/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه صادق مكي محمد علي10322522222012034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه عالوي عطيوي حمزه10332522222012036

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية الفرزدق للبناتادبيمريم فارس كاظم مسلم10342522222012039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الفرزدق للبناتادبينورالهدى عبد الزهرة نجم عبد هللا10352522222012041

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الفرزدق للبناتادبينورس صباح عبدالبعاج عبد العباس10362522222012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية صنعاء للبناتادبياستبرق حسون محسن عزوز10372522222014001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية صنعاء للبناتادبياسراء احمد حاكم عليوي10382522222014002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية صنعاء للبناتادبياسماء سامي كريم غضيب10392522222014005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية صنعاء للبناتادبيافراح حمزه جفات حسين10402522222014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية صنعاء للبناتادبيايالف علي جويد تومان10412522222014009

كلية الفقه/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية صنعاء للبناتادبيتبارك عباس سلمان حمزة10422522222014012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية صنعاء للبناتادبيحوراء حسن محمود شاكر10432522222014015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية صنعاء للبناتادبيرسل رعد عباس مهدي10442522222014017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محمد حسن عزيز10452522222014024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب حسن صكبان غضيب10462522222014025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب حسين هادي حسين10472522222014026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة635.0090.71اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب سالم جابر كاطع10482522222014028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب عباس ابراهيم كاظم10492522222014029

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية صنعاء للبناتادبيسرى عالء احمد مزعل10502522222014031
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كلية التربية/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية صنعاء للبناتادبيسمية باسم ابراهيم مهدي10512522222014032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية صنعاء للبناتادبيشهالء حسن هادي كاظم10522522222014033

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية صنعاء للبناتادبيضحى علي حسين صكبان10532522222014034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمة فؤاد سالم محمد10542522222014039

كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية صنعاء للبناتادبيفرقان حسون محسن عزوز10552522222014040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية صنعاء للبناتادبينهاد رغد رحيم عبد10562522222014044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية صنعاء للبناتادبيوفاء فالح حسن نعمة10572522222014048

كلية اللغات/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية نور الحسين للبناتادبياالء حاتم محمد حاتم10582522222016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيانتصار حسن مهدي كاظم10592522222016004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيايات ثابت حسين بريو10602522222016005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيايمان حسين عزاوي عبود10612522222016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيبتول حيدر حمادي محمد10622522222016009

كلية اللغات/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين عبد االمير حميد عزيز10632522222016013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك سعد عبد الرضا رداد10642522222016017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك محمد جاسم محمد10652522222016020

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيحنين يونس شاكر علي10662522222016024

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء حسن فرهود هويدي10672522222016025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء سعد احمد كريم10682522222016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء عبد هللا سندال عطيه10692522222016028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه ثامر نوري مردان10702522222016034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه حيدر جاسم عبد عون10712522222016035

كلية اللغات/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه مصطفى خلف غضبان10722522222016036

كلية اللغات/جامعة الكوفة626.0089.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيرهف محمد حسين منعم هادي10732522222016037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيرواء عباس كاظم عباس10742522222016039

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية نور الحسين للبناتادبيرويده حسن جواد كاظم10752522222016040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة649.0092.71اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء احمد قيس مجيد10762522222016041

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء حيدر شهيد شالش10772522222016042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء طاهر كاظم بتور10782522222016045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء طاهر مسلم عيسى10792522222016046

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء عالء عبد الحسين عبد10802522222016048

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء علي صالح عبد الرزاق10812522222016050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء فارس عباس حسون10822522222016051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء محمد مدلول حسن10832522222016052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء ميري جواد محمد10842522222016053

كلية اآلداب/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب ادريس احمد غضبان10852522222016055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب حبيب عبد القادر محمد10862522222016056

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب سلمان حسون حمزه10872522222016057

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب علي يعقوب يوسف10882522222016061

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب غسان هادي حسن10892522222016062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب محمد كاظم محمد10902522222016063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية نور الحسين للبناتادبيساره زيد عباس عبد10912522222016065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيسجى سعد عبد الرضا رداد10922522222016068
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيسجى محمد ابو عطوش كاظم10932522222016069

كلية القانون/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية نور الحسين للبناتادبيشهد علي عباس جاسم10942522222016072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيصابرين حسن زغير محي10952522222016073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيطيبه صدام ضايف كاظم10962522222016076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيعبير حبيب صليبي حسن10972522222016077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيعذراء احمد مهدي عباس10982522222016078

كلية اللغات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيغدير عباس عبد سلمان10992522222016082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيغدير عباس عالء ناصر11002522222016083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيغدير قيس جواد كاظم11012522222016084

كلية القانون/جامعة الكوفة658.0094.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمة الزهراء حسام عبد الساده حمزه11022522222016087

كلية اللغات/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه احمد علي عباس11032522222016089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه رسول طالب عبد علي11042522222016093

كلية القانون/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه سامر نجم عبيد11052522222016094

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه علي أمير مبارك11062522222016097

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه قاسم كريم محمد11072522222016101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه محمد جاسم دفار11082522222016102

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه موري محمد بدر11092522222016105

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيفرح وليد راهي نعمه11102522222016107

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية نور الحسين للبناتادبيفليحه هادي بدر مطشر11112522222016109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم حاتم حمادي فرهود11122522222016112

كلية القانون/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم فاضل عباس حسون11132522222016114

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة650.0092.86اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم نعمه زغير مهدي11142522222016115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيمنار فاضل كاظم شالش11152522222016116

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية نور الحسين للبناتادبيمياده حسن حاكم عبد الزهره11162522222016118

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيندى محمد زغير احمد11172522222016121

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية نور الحسين للبناتادبينور الهدى علي نجم عبيد11182522222016122

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية نور الحسين للبناتادبينور حمود عبد زيد حاذور11192522222016124

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية نور الحسين للبناتادبينور نجم عبد الزهره كريم11202522222016126

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة659.0094.14اعدادية نور الحسين للبناتادبيهاجر فريح يونس عبيس11212522222016127

كلية القانون/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية نور الحسين للبناتادبيهند علي هويدي عبود11222522222016128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية االفتخار للبناتادبيايات نعمه عبد الزهره عباس11232522222017003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية االفتخار للبناتادبيايات هيثم رحيم نعمه11242522222017004

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين عبد االله حسن عبود11252522222017007

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين فارس حياوي هليل11262522222017008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية االفتخار للبناتادبيرقيه سامي محسن عبد11272522222017011

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء احمد عبد االمير جاسم11282522222017013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء عبد الكريم مدلول رحيم11292522222017014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية االفتخار للبناتادبيزينا عباس بشير غالي11302522222017017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب جبل شالكه جبر11312522222017018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية االفتخار للبناتادبيشهد عبد العظيم روزي عيدان11322522222017024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية االفتخار للبناتادبيشهالء عماد عبد العباس جبيد11332522222017026

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية االفتخار للبناتادبيطيبه عقيل عبد الساده طوش11342522222017031
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه مجيد سعيد عوده11352522222017036

كلية اللغات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه مصعب راهي مهدي11362522222017037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة652.0093.14اعدادية االفتخار للبناتادبيكوثر حازم عبد الزهره عسكر11372522222017040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية االفتخار للبناتادبيمالك عامر وفي كطران11382522222017042

كلية الفقه/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية االفتخار للبناتادبينور الهدى محمد شناوه فضل11392522222017045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية االفتخار للبناتادبينور عبد الزهره عباس صيهود11402522222017046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية االفتخار للبناتادبينورهان حيدر جهاد عبيد11412522222017047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية االفتخار للبناتادبيهبه سالم غانم كاظم11422522222017048

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية االفتخار للبناتادبيهبه كريم محمد كاظم11432522222017049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية شجرة الدر للبناتادبيامنه احمد خالد باجي11442522222018001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية شجرة الدر للبناتادبيدنيا احمد جودي ديوان11452522222018002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية شجرة الدر للبناتادبيرسل مهدي عابدين هادي11462522222018003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة646.0092.29اعدادية شجرة الدر للبناتادبيزينب حسين شاكر صالح11472522222018007

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية شجرة الدر للبناتادبيسرى عبد الكريم مشرف جابر11482522222018008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية شجرة الدر للبناتادبيشهد علي عبود عسكر11492522222018010

كلية القانون/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية شجرة الدر للبناتادبيشهد محمد ميران جواد11502522222018011

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية شجرة الدر للبناتادبيضحى فاضل جابر عباس11512522222018012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية شجرة الدر للبناتادبيطل غفران حبيب محمد علي11522522222018013

كلية اللغات/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية شجرة الدر للبناتادبيغدير مكي بدر فرج11532522222018014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية شجرة الدر للبناتادبيفاطمه سعد محمد خضير11542522222018016

كلية اللغات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية شجرة الدر للبناتادبيمريم عمار كاظم عبد الحسين11552522222018019

كلية اللغات/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية شجرة الدر للبناتادبينور محمد حسون محمد11562522222018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية شجرة الدر للبناتادبييسرى احمد ابراهيم عباس11572522222018026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0078.86اعداديه امنة الصدر للبناتادبيآفراح ثائر حسين كاظم11582522222020001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0070.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبياسراء محمد شكر فارس11592522222020003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43اعداديه امنة الصدر للبناتادبيافراح ضياء لفته محمد11602522222020004

كلية اللغات/جامعة الكوفة550.0078.57اعداديه امنة الصدر للبناتادبيبتول زهير جودي كاظم11612522222020007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة622.0088.86اعداديه امنة الصدر للبناتادبيبنين علي حسين رزاق11622522222020011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعداديه امنة الصدر للبناتادبيتبارك علي مسلم غالي11632522222020012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0065.57اعداديه امنة الصدر للبناتادبيتبارك ميثم مهدي شنيف11642522222020014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبيحوراء حسين طاهر ترياك11652522222020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعداديه امنة الصدر للبناتادبيحوراء كامل رحيم عرموط11662522222020018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعداديه امنة الصدر للبناتادبيرقيه كاظم داخل جايز11672522222020021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0084.86اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء احمد هادي محمد11682522222020023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء حامد جبر كاظم11692522222020024

كلية اللغات/جامعة الكوفة563.0080.43اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء صادق عبد محمد11702522222020025

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب عقيل فاضل جبار11712522222020026

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0069.86اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب فالح حسن عوده11722522222020027

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب محمد خليل ابراهيم11732522222020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29اعداديه امنة الصدر للبناتادبيشهد احمد رزاق حسن11742522222020030

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0071.71اعداديه امنة الصدر للبناتادبيفاطمه حسين محمد علي رحيم11752522222020035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة641.0091.57اعداديه امنة الصدر للبناتادبيفاطمه مسلم ناجي مطلق11762522222020037
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كلية التربية/جامعة الكوفة581.0083.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبينور الهدى عبد الحسن عبد الكاظم شاكر11772522222020040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29اعداديه امنة الصدر للبناتادبينورة جاسم محمد مدفون11782522222020043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0077.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبييقين عبد الحي مطر عبد الرضا11792522222020045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسراء طه حسين طاهر11802522222024005

كلية القانون/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسراء فالح سلمان حسين11812522222024006

كلية اللغات/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياالء محمد ظاهر بعيوي11822522222024010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيايات علي طارش عبود11832522222024013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبتول حسين كاظم عباس11842522222024017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية532.0076.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين حسين جبر عبد11852522222024021

كلية القانون/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك رياس خضر عباس11862522222024025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيجنات محمد يعقوب يوسف11872522222024026

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحميده محمد عباس كاظم11882522222024027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيخديجه سالم شالكه جاسم11892522222024032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيدارين منصور عبد االمير جبر11902522222024034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيدعاء عباس كريم عبد الزهره11912522222024035

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرؤى فاروق سعد عاشور11922522222024037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل636.0090.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل عادل اموري جبر11932522222024039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقية ضياء ناصر حسين11942522222024042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقية مهدي نور ياسر11952522222024043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه عمار سعد حسين11962522222024048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه مفتن عبادي محمد11972522222024051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء جميل طالب هاشم11982522222024055

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء حيدر جياد عبد االمام11992522222024058

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء حيدر عبد مسلم12002522222024059

كلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء عواد مالك نايف12012522222024063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء قاسم شدهان جاسم12022522222024064

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء موسى محمد علي12032522222024068

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب علي فاضل حسين12042522222024072

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينه حاكم تعوب عبد هللا12052522222024076

كلية اآلداب/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيساره رعد كامل سهر12062522222024078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسجى فليح حسن زاير12072522222024082

كلية القانون/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسحر باسم حبيب عيدان12082522222024083

كلية القانون/جامعة الكوفة660.0094.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسميه فرات عباس خضر12092522222024086

كلية القانون/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهد حسين احمد هادي12102522222024087

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهزنان حمد حمود حمد12112522222024089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيضحى رائد جواد كاظم12122522222024090

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعذراء جعفر مهدي موسى12132522222024093

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغسق حسين كاظم عباس12142522222024096

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغفران علي عبد الحسن مهدي12152522222024099

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة ماهر سامي كباشي12162522222024101

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه جاسم محمد جبار12172522222024103

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه حسن علي عبد12182522222024104
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه صفاء لطيف شعالن12192522222024106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه فالح محمد حسن محمد12202522222024112

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفرقان يحيى راضي مشجل12212522222024115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيكوثر صالح محمد حسن محمد12222522222024116

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيليلى يوسف خضير عباس12232522222024118

كلية القانون/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمروج احمد شمخي جابر12242522222024119

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمنار قاسم جهيد سلمان12252522222024127

كلية القانون/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينبأ علي عبيد علوان12262522222024128

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينبأ علي فتحي متعب12272522222024129

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينرجس عباس فاضل عباس12282522222024131

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة625.0089.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور عقيل كاظم نصيف12292522222024134

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبه حازم مهدي شاكر12302522222024137

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبه هيثم محمد موسى مكي12312522222024138

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهجران فاضل كاظم حسن12322522222024139

كلية اآلداب/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهدير حسن عبد الحسين عمران12332522222024141

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبياسراء حسام داخل جابر12342522222026002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيامنه سعد جابر حسن12352522222026004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيايمان حسين عبد غزال12362522222026005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيايمان محسن عالوي هاشم12372522222026006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيبنين قيصر مكي كريم12382522222026011

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحوراء محسن سلمان حسين12392522222026017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة647.0092.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيخديجه ستار تايه عبد الواحد12402522222026018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرقيه عبد الحسن جواد عبد12412522222026020

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرقيه عبد الهادي عبد الحسين فالح12422522222026021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء حيدر شاكر عبد12432522222026024

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء حيدر عباس حسين12442522222026025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء حيدر عبد زيد علوان12452522222026026

كلية الفقه/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء سعد حسن مشعب12462522222026027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء صالح محسن محمود12472522222026028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب حسن ناظم عبود12482522222026030

كلية اللغات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسجا منتظر علي حسين12492522222026034

كلية اللغات/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسما طه علي يوسف12502522222026037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسميه حيدر عبيد عبد الرضا12512522222026038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيشهد فاهم رزاق حسون12522522222026040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيعذراء عبدالنبي مهدي حران12532522222026043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيعلياء عبد هللا حسن عناد12542522222026044

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيغفران عقيل هادي كاظم12552522222026045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الزهره عبد الحسين12562522222026047

كلية القانون/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه ماجد راضي محمد12572522222026051

كلية القانون/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه هيثم عبد نزر12582522222026054

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيكوثر حسن سعود موشنه12592522222026055

كلية القانون/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم صالح خضير محمد12602522222026057
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قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم عمر نعمه محمد12612522222026059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمعصومه حسين حميد عبد الرسول12622522222026060

كلية القانون/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينرجس عبد اللطيف تالي عبد12632522222026061

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينرجس فارس هادي عبيد12642522222026062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور الهدى اسعد خضير محمد12652522222026063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور علي فيصل هاشم12662522222026065

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهاجر قاسم صالح عبد الحسين12672522222026066

كلية اللغات/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهاجر محمد عبد الهادي كاظم12682522222026067

كلية اآلداب/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهبه صدام فاضل كريم12692522222026068

كلية اللغات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهديل حسين متعب عطشان12702522222026069

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيوفاء محمد نعمه عبد12712522222026070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الجزائر للبناتادبياسراء حسين عبد االمير كاظم12722522222028004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الجزائر للبناتادبيامهار راشد صكبان عطية12732522222028006

كلية القانون/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية الجزائر للبناتادبيرقية خير هللا حسن جياد12742522222028014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء جبار عودة جراد12752522222028015

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء سعد عبود كاظم12762522222028017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء فؤاد غضبان جواد12772522222028018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء نجم عبد يامين12782522222028019

كلية اللغات/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب احمد غراب حسن12792522222028020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب سعد عباس زاير12802522222028021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب صالح مهدي عويد12812522222028022

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية الجزائر للبناتادبيسكينة شهيد عبد عجمي12822522222028028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الجزائر للبناتادبيغدير محمد غازي مغير12832522222028033

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الجزائر للبناتادبيغفران حيدر حسن فرحان12842522222028034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الجزائر للبناتادبيفاطمه سالم فرحان حجار12852522222028036

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الجزائر للبناتادبيفاطمه عبد الرضا شمران حمد12862522222028038

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الجزائر للبناتادبيفرح علي حياوي خضير12872522222028041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية الجزائر للبناتادبينور الهدى عادل نعمة حسون12882522222028047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الزهراء للبناتادبيآيات عالء عباس علوان12892522222029001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية الزهراء للبناتادبيآيات فليح سماره عبد علي12902522222029003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء ثائر عبد هللا شري12912522222029005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة678.0096.86اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء علي عبد هللا هادي12922522222029006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية الزهراء للبناتادبيايات جواد سعدون جاسم12932522222029008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية604.0086.29اعدادية الزهراء للبناتادبيايات مهدي جابر عبد12942522222029009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الزهراء للبناتادبيايمان احمد كامل نور12952522222029010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين احمد جفات عباس12962522222029012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين موسى حمزه عبد12972522222029016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك فؤاد حمود حسين12982522222029018

كلية القانون/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء رحيم كالل رمضان12992522222029020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل مهند حمزة مطلك13002522222029022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء رمضان منثر يسر13012522222029025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء طه شهاب شكري13022522222029027
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كلية القانون/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء علي صاحب حمود13032522222029028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب هادي رحيم ابراهيم13042522222029032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الزهراء للبناتادبيساره اسعد حميد عبد العظيم13052522222029033

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الزهراء للبناتادبيسرى عبد الكاظم عبد منادي13062522222029034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الزهراء للبناتادبيغدير لؤي جاسم محمد13072522222029039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية612.0087.43اعدادية الزهراء للبناتادبيغدير نبراس محمد حسين13082522222029040

كلية القانون/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حيدر جواد عبيد13092522222029043

كلية القانون/جامعة الكوفة667.0095.29اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه كاظم جعفر حسن13102522222029044

كلية القانون/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم حميد احمد محمد13112522222029047

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم عبد الكريم محمد علي13122522222029048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ علي خيون محمد13132522222029050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية شمس الحرية للبناتادبيابرار كامل عبد النبي مجيد13142522222030001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة637.0091.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيامنة رعد هاشم عطوان13152522222030003

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية شمس الحرية للبناتادبيبراء كاظم جدران زعيل13162522222030007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية شمس الحرية للبناتادبيبنين نجم محمد كسار13172522222030009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية شمس الحرية للبناتادبيحوراء جواد كاظم جاسم13182522222030012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية شمس الحرية للبناتادبيحوراء نجم محمد كسار13192522222030013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية شمس الحرية للبناتادبيرقيه علي داخل علوان13202522222030015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء حيدر عبد الواحد هادي13212522222030017

كلية اللغات/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء حيدر مهدي كصاد13222522222030018

كلية اللغات/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء خالد علوان خضر13232522222030019

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء صفاء صالل خطار13242522222030020

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزينب احمد حسين علي13252522222030021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزينب قاسم محي عبد13262522222030024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزينب واثق اياد خضير13272522222030025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية شمس الحرية للبناتادبيساره سليم داخل حسين13282522222030027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه جاسم محمد عبود13292522222030033

كلية اللغات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه عالء عبد الحسن هاشم13302522222030035

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفرح فؤاد مثقال عبيس13312522222030036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية شمس الحرية للبناتادبيكوثر قحطان عدنان عبد زيد13322522222030037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية شمس الحرية للبناتادبيمريم شاكر جابر محمود13332522222030039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة655.0093.57اعدادية شمس الحرية للبناتادبيمريم عماد حسين كاظم13342522222030040

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيمسره باقر محمد حسن مصطفى13352522222030041

كلية اللغات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية شمس الحرية للبناتادبينور الزهراء مسلم طاهر عاشور13362522222030045

كلية اللغات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية شمس الحرية للبناتادبيهاجر كامل عبد النبي مجيد13372522222030048

كلية اللغات/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيايات فليح حسن سلمان13382522222031003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيبنين عادل هاشم جاسم13392522222031006

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيدعاء طالب عوده عبودي13402522222031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيدعاء فالح سرحان كاظم13412522222031011

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيرسل اثير حاكم حسين13422522222031013

كلية اللغات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيرسل فليح حسن سلمان13432522222031014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء اياد عوده ابراهيم13442522222031015
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قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء صالح مهدي كاظم13452522222031016

كلية اللغات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء فالح محمد حسن مهدي13462522222031017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزينب حيدر جهاد جواد13472522222031021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزينب رائد محمد يحيى13482522222031022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزينه محمد حاضر محمد13492522222031026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيساره قاسم محمد حسن جبر13502522222031027

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيشهد علي محمد رضا13512522222031028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيشيماء مدلول لباج حسون13522522222031029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيعلياء حسين فاضل كاظم13532522222031031

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيفاطمه امين عبد الرزاق كاظم13542522222031032

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيفاطمه حسن محمد مجهول13552522222031033

كلية اللغات/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيفاطمه عقيل هادي عبد13562522222031034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمريم ناجح تايه عبيد13572522222031038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيميامن قيس نعمه خميس13582522222031040

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبينرجس جواد كاظم حسن13592522222031044

كلية اللغات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبينرجس حسن محمد عبد علي13602522222031045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبينور الهدى حيدر محمد حمد13612522222031047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبينور الهدى عباس كامل حسن13622522222031048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية القادسية للبناتادبياسراء جواد كاظم مهدي13632522222032001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية القادسية للبناتادبياسراء صاحب غانم محمد13642522222032003

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية القادسية للبناتادبياماني فالح حسن عبد هللا13652522222032004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية القادسية للبناتادبيعذراء رياض هاني عبيد13662522222032010

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية القادسية للبناتادبيفاطمة اسعد عبد االمير عليوي13672522222032011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية القادسية للبناتادبيفاطمة عبد االمير حمزة جيثوم13682522222032012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية القادسية للبناتادبيندى هادي خليوي عبود13692522222032014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية الحامدات للبناتادبيايات جواد عبد الكاظم عبد الزهره13702522222034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الحامدات للبناتادبيحوراء طالب عبد هللا تركي13712522222034005

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الحامدات للبناتادبيرقية عيسى عبد الزهره يوسف13722522222034007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الحامدات للبناتادبيزهراء حميد رحيم سلمان13732522222034009

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الحامدات للبناتادبيزهراء علي ناجي محمد13742522222034010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الحامدات للبناتادبيزهراء فاضل عبد االله حسين13752522222034011

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الحامدات للبناتادبيزينب كاظم عباس عبد الزهره13762522222034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الحامدات للبناتادبيسرور حسن عبد الواحد علي13772522222034014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية الحامدات للبناتادبيشهد عالء محسن حسين13782522222034015

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الحامدات للبناتادبيصفا حامد سرحان جبر13792522222034016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الحامدات للبناتادبيصفاء حسن عبد عوده13802522222034017

كلية القانون/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية الحامدات للبناتادبيضحى حيدر جعاز عليخ13812522222034018

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الحامدات للبناتادبيعذراء حسام حمزه كاظم13822522222034019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية الحامدات للبناتادبيفاطمه ماجد عبد زيد عايز13832522222034021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الحامدات للبناتادبيمنة هللا غانم جالي ناهي13842522222034023

كلية القانون/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيأمنه علي حسين علي13852522222035001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيابتسام عبد الحسن محمد كاظم13862522222035004
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياسماء رزاق عيسى محمد13872522222035008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيافراح عادل كاظم أبو عوجه13882522222035009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيايه عباس فاضل جواد13892522222035012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبتول غازي تركي جبار13902522222035014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبنين علي شاكر عباس13912522222035017

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتبارك أديب مهدي حسون13922522222035018

كلية الفقه/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتبارك سعيد غانم حسين13932522222035019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتبارك كاظم نعمه حسين13942522222035020

كلية التربية/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتغريد مطر كريكر ناهي13952522222035021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحميده حيدر عباس حسن13962522222035023

كلية الفقه/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحميده ظافر مالك جبير13972522222035024

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحوراء علي محمد حسين13982522222035026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيدعاء فاضل جالوي عبد الحسن13992522222035029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيديانه عدنان هادي ناجي14002522222035030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرحاب حسام فارس شاكر14012522222035031

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرحاب فرحان كريكر ناهي14022522222035032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرسل راهي محمد عطيه14032522222035034

كلية اللغات/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرقيه غازي تركي جبار14042522222035036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيريام احمد كوني حمود14052522222035038

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء احمد رحيم محمد14062522222035039

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء احمد كريم محسن14072522222035040

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء حمزة مالك عبود14082522222035043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء كاظم كشاش جبر14092522222035047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء مزهر داخل محسن14102522222035050

كلية الفقه/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء نعمان بدر عزوز14112522222035052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب جواد كاظم سلمان14122522222035053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب عبد الهادي عبد العباس عيسى14132522222035056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب محسن نبهار مردان14142522222035059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينه علي مالك كاظم14152522222035060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيسجى سالم جار هللا لفته14162522222035063

كلية القانون/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيصبا علي عبد الحسين مايح14172522222035068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيعذراء محمد جواد حسين14182522222035071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيعلياء حسين هادي عطشان14192522222035072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيغدير محمد علي حسن هادي14202522222035074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه اسماعيل يوسف عزوز14212522222035076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه سعيد جابر خشان14222522222035078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيليلى كريم هادي محمد14232522222035082

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمريم عمران كاظم علوان14242522222035083

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمريم كريم عباس حسين14252522222035084

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمنار عباس علي مشجل14262522222035085

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينرجس كريم درويش مجيد14272522222035090

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينور الهدى رائد عبد الزهره نزام14282522222035091
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيهدى بالسم عبد الكريم عبد14292522222035093

كلية القانون/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيهديل علي عبود حبيب14302522222035096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيورود حسن سوادي هادي14312522222035097

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية اليقظة للبناتادبياالء كاظم دراغ وناس14322522222036002

كلية القانون/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية اليقظة للبناتادبيحوراء عالوي سمير محسن14332522222036009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية اليقظة للبناتادبيرقيه عبد الحسن عبد الزهره جبار14342522222036010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء سمير احمد عباس14352522222036013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية اليقظة للبناتادبيزينه سامي جمعه جليل14362522222036017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية اليقظة للبناتادبيشهد عبد الجواد جبر كاطع14372522222036019

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية اليقظة للبناتادبيطيبه محمد جواد عبد هللا14382522222036020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية اليقظة للبناتادبيعائشه يوسف زامل حربي14392522222036021

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية اليقظة للبناتادبيعبير عزيز كاظم حمزه14402522222036022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية اليقظة للبناتادبيعذراء عبد علي شمران سرحان14412522222036023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية اليقظة للبناتادبيغفران عدنان عبد العباس عبد هللا14422522222036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه سعيد كاظم عبود14432522222036025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية اليقظة للبناتادبينبأ محمد جبر كاطع14442522222036029

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية اليقظة للبناتادبينرجس فؤاد هادي جابر14452522222036030

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية اليقظة للبناتادبينور ابراهيم كاظم علي14462522222036031

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية اليقظة للبناتادبينور عقيل هادي موسى14472522222036034

كلية القانون/جامعة الكوفة635.0090.71اعدادية اليقظة للبناتادبينور عواد صليبي مشكور14482522222036035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية االشراق للبناتادبياسراء منعم عبد الجليل رسول14492522222037001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية االشراق للبناتادبيبنين هاتف عويز كشيش14502522222037005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية االشراق للبناتادبيرجاء عقيل عبد الحسن عويز14512522222037008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية االشراق للبناتادبيرسل محمد عوده كاظم14522522222037010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية االشراق للبناتادبيزهراء عالء هاتف عويز14532522222037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية االشراق للبناتادبيضحى حميد جابر كاظم14542522222037015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية االشراق للبناتادبيفاطمه عايد صاحب موسى14552522222037017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية االشراق للبناتادبيفاطمه كاظم عايد كشوش14562522222037018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية االشراق للبناتادبيفرح نجاح عطيه بدار14572522222037019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية االشراق للبناتادبينبأ جبار علي راهي14582522222037020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية االشراق للبناتادبيهدى حسن عبد الزهره محمد14592522222037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية االيمان للبناتادبياديان مسار اياد جبر14602522222038001

كلية القانون/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية االيمان للبناتادبيايات مهدي تفكير مراد14612522222038003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية االيمان للبناتادبيبنين قاسم صاحب مجبل14622522222038004

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية االيمان للبناتادبيتبارك عبد الحسن فاضل كاظم14632522222038005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية االيمان للبناتادبيحوراء علي محمد مصطفى14642522222038006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية االيمان للبناتادبيخديجه محمد حسن مجحم14652522222038008

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية االيمان للبناتادبيروزان ثامر عبد الهادي عبد االمير14662522222038011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية االيمان للبناتادبيغدير رحيم عبد الزهره مراد14672522222038017

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية االيمان للبناتادبيغدير رزاق جواد كاظم14682522222038018

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية االيمان للبناتادبيفيد فرات عبودي شاكر14692522222038020

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية االيمان للبناتادبيمريم وليد كريم جبار14702522222038022
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية االيمان للبناتادبينرجس رسول حمزه عبد الحسن14712522222038024

كلية اللغات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية االيمان للبناتادبينور الهدى وليد عبد الحسين حمود14722522222038025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية االيمان للبناتادبينور رافد صباح حسن14732522222038026

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية االيمان للبناتادبيهدى محمد غني عبد الرحيم14742522222038028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيبتول محمد رزاق رؤوف14752522224002005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيتبارك ميثم علي لفته14762522224002006

كلية الفقه/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيحوراء سعد حسن علي14772522224002008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيرسل عقيل يوسف هادي14782522224002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيرسل فائق مهدي احمد14792522224002010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيرسل نبيل حبيب سعيد14802522224002011

كلية القانون/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيرقيه صفاء غالب عبد المنعم14812522224002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيرقيه قيس عبد الحسين محسن14822522224002014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزهراء تحسين علي حسين14832522224002016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزهراء جليل نعمه جعفر14842522224002017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزينب حسين سلمان عصمان14852522224002018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة673.0096.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيسجى كاظم مهدي حميد14862522224002020

كلية القانون/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيصفا صالح عبد المهدي عبد الحسين14872522224002021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيعنود رعد رويح راضي14882522224002022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيغدير عبد الباري وحيد حسين14892522224002023

كلية اللغات/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيغدير محمد عبد الحمزه حسون14902522224002024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيفاطمه جليل نعمه جعفر14912522224002025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيفاطمه عقيل مطرود علي14922522224002026

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيكوثر حيدر محمد جواد موسى14932522224002027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيكوثر كاظم حمزه جاسم14942522224002028

كلية القانون/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيمريم اسامه محمد هادي14952522224002029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيمالذ عالء رزاق عبد الحسين14962522224002030

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبينور الهدى قاسم طالب حبيب14972522224002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبينور علي حسين عبد الحسن14982522224002034

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيهاجر حيدر عبد كاظم14992522224002035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيهدى عمار علي غافل15002522224002036

كلية التربية/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيورود صالح صكر حونه15012522224002037

كلية اللغات/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية المنار االهلية للبناتادبيانسام صمصام حسام حسن15022522224003001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرقيه زكي باقر حسان15032522224003003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرقيه ماجد زايد غافل15042522224003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزهراء احمد حسن جابر15052522224003005

كلية التربية/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية المنار االهلية للبناتادبينبأ احمد رضا عبد الحسين15062522224003006

كلية القانون/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية المنار االهلية للبناتادبيوالء سعد كريم ياسين15072522224003007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة657.0093.86ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبياستبرق فرج كامل بجاي15082522224005001

كلية اللغات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيايات عدنان حسن كظيم15092522224005003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيتبارك احمد عبد الحمزه انعيمه15102522224005004

كلية اللغات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيتقى رزاق حمزه خضير15112522224005005

كلية اللغات/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيرقيه عبد الخالق شهيب جاسم15122522224005007
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة659.0094.14ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيسرى رؤوف عبد علي15132522224005016

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيطيبه سالم جاسم محمد رضا15142522224005017

كلية اللغات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيطيبه عبد الرضا كردي عبد15152522224005018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيفاطمه حسين عبد الواحد جبار15162522224005020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيفاطمه سعيد صادق عزيز15172522224005023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيمريم احمد هاني حسن15182522224005024

كلية اللغات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيمها حمزه عظيم لفته15192522224005025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيزينب عدنان عبد الكاظم محمد15202522224006004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيعذراء ظاهر حبيب كلل15212522224013005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيمنار ضياء نور حمزه15222522224013007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبينور الهدى نزار كريم مسيلم15232522224013008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبينور رائد ابراهيم عبود15242522224013009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيأديان منذر مدلول كاظم15252522224014001

كلية القانون/جامعة الكوفة649.0092.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيأيات معين جابر شاني15262522224014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياسراء هلول هادي عباس15272522224014005

كلية القانون/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيايات اسعد ناهض ابو شنه15282522224014006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيايات علي رزاق عباس15292522224014007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين باسم محمد رضا كندي15302522224014009

كلية اللغات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين عالء جراد عايف15312522224014011

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين علي جابر جاسم15322522224014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتبارك احمد سالم عبد الحسن15332522224014013

كلية القانون/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتبارك احمد شالكه هلوس15342522224014014

كلية القانون/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرسل حازم حسين كاظم15352522224014019

كلية القانون/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرقيه رافع تكليف حمد15362522224014022

كلية اللغات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء احمد عبد الغني فرهود15372522224014024

كلية التربية/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء حسن محمد حسن15382522224014025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء داخل عبد زيد الوي15392522224014028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء شاكر عبد هللا حسن15402522224014030

كلية القانون/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء طارق جمال محمد15412522224014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء فالح حسن موسى15422522224014033

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب حازم سالم عذاب15432522224014034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب عالء مزهر عبد الحسين15442522224014037

كلية القانون/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب علي لفته موسى15452522224014038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيساره روكان شاكر يوسف15462522224014040

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيسجى فليح حسين سلمان15472522224014041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيسوسن حميد علوان عبود15482522224014042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيشكران صدام عبد الحمزه حرجان15492522224014043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيشمس حمودي كاظم نصيف15502522224014044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيعال امير جابر حسون15512522224014049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمة محمد محسن علوان15522522224014050

كلية اللغات/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه حيدر ناصر علي15532522224014051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه خليل كولي عطيه15542522224014052
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه رحيم عبد جاسم15552522224014053

كلية اآلداب/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه زيد سعد علي اكبر15562522224014054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه سامي طارق ناجي15572522224014055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه عبد الكاظم هادي خضير15582522224014056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه عماد حسن مهدي15592522224014057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه مالك خلف نجم15602522224014058

كلية القانون/جامعة الكوفة641.0091.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفضه مسلم علي ناصر15612522224014060

كلية القانون/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيكوثر احسان حسين عبد15622522224014061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيكوثر عالء عبد الجليل عبد الحسن15632522224014062

كلية القانون/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم بكري محمد صالح سعد15642522224014064

كلية القانون/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم حسن عبد الزهره سالم15652522224014065

كلية اآلداب/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم حيدر خضير عباس15662522224014066

كلية اآلداب/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم كاظم صاحب عباس15672522224014068

كلية اللغات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينبأ حسن داخل كريم15682522224014069

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور الهدى عدنان فاضل عويز15692522224014071

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور علي ناصر عبادي15702522224014073

كلية القانون/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبياثل محمد حسن شنون15712522224015002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبياالء نجم صاحب عبد15722522224015004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيبنين احمد سعد عبد الزهره15732522224015006

كلية الفقه/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيبنين عقيل هادي ابو خشه15742522224015007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيبنين قاسم محمد صيهود15752522224015008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيبنين منصور برقي وحيد15762522224015009

كلية اللغات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيدعاء صالح مهدي شاكر15772522224015011

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيدعاء عادل كاظم كتاب15782522224015012

كلية التربية/جامعة القادسية530.0075.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزهراء حسن هادي فهد15792522224015013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزهراء ظافر حمزه مهدي15802522224015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزهراء محمد حبيب علي15812522224015015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزينب امير كاظم جبار15822522224015016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزينب جواد عبد الزهره بروش15832522224015017

كلية القانون/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزينب عبد العباس عبد الزهره علي15842522224015018

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزينب علي كاظم محمد15852522224015019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيضحى صباح عباس جبر15862522224015021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيغدير احسان كريم مسلم15872522224015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيغدير احمد حمودي حسين15882522224015023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيغيداء عادل كاظم كتاب15892522224015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيفاطمه جاسم مطر عبود15902522224015026

كلية القانون/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيفاطمه ستار جابر هاني15912522224015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيفاطمه علي عباس جاسم15922522224015028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيمريم ابراهيم كافي محمد15932522224015029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيهدى قاسم مالك عيسى15942522224015030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيبنين عبد الرضا عواد حسين15952522224016001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيفاطمه احمد جياد جبار15962522224016005
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0081.43ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيفاطمه جاسم عبد الحسن بعيوي15972522224016006

كلية الفقه/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية االندلس االهلية للبناتادبينهروان احمد فرحان نوماس15982522224016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية ايليا االهلية للبناتادبيزهراء عالء عبد هللا سعد15992522224017002

كلية اللغات/جامعة الكوفة503.0071.86ثانوية ايليا االهلية للبناتادبيزهراء فاضل عباس عبد الحسن16002522224017003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة634.0090.57ثانوية ايليا االهلية للبناتادبيزينب فالح حسن خلف16012522224017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية ايليا االهلية للبناتادبيفاطمه حميد رشيد مهدي16022522224017005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية ايليا االهلية للبناتادبيفاطمه محيي مسلم عباس16032522224017006

كلية القانون/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية ايليا االهلية للبناتادبيفرقان حسين جالب خنجر16042522224017007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية براثا االهلية للبناتادبيايات عالء جاسم جواد16052522224022001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية براثا االهلية للبناتادبيبنين علي جابر عبيد16062522224022002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية براثا االهلية للبناتادبيتبارك حمزه كاظم عبد16072522224022003

كلية اللغات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية براثا االهلية للبناتادبيرقيه احمد عبد اليمه حسين16082522224022005

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية براثا االهلية للبناتادبيرقيه عبد الكريم عبد االمير عبد الحسين16092522224022006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية براثا االهلية للبناتادبيزمن باجي جبار مخيف16102522224022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية براثا االهلية للبناتادبيزينب اسماعيل محمد مرضي16112522224022008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية براثا االهلية للبناتادبيصفاء خالد وادي عيسى16122522224022009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية براثا االهلية للبناتادبيصفاء عقيل صالح مهنه16132522224022010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية براثا االهلية للبناتادبيعال علي صاحب حسين علي16142522224022011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية براثا االهلية للبناتادبيغدير محمد ناظم مهدي16152522224022012

كلية اللغات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية براثا االهلية للبناتادبيفاطمه حميد عبد الوهاب حميد16162522224022013

كلية التربية/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية براثا االهلية للبناتادبيفاطمه عصام فتحي ياسر16172522224022014

كلية القانون/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية براثا االهلية للبناتادبيميسم عامر جميل باقر16182522224022015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية براثا االهلية للبناتادبينور الواليه عبد االمير علي صايح16192522224022017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية براثا االهلية للبناتادبيهدى ثائر جياد طراد16202522224022018

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبياسيل غانم حمادي شاكر16212522224023002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيزهراء حيدر عواد عبد االمير16222522224023007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيزهراء سعدي عبد االله ساجت16232522224023009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيسكينه عباس زغير جواد16242522224023011

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيطوعه علي عبد عمران16252522224023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه زهير عيدان ادريس16262522224023014

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه عادل عبد العباس عبد16272522224023015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيقدس قايد منشد غازي16282522224023016

كلية اللغات/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيكوثر حسين جميل ملوح16292522224023017

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيليلى عبد هللا عبد العظيم حويش16302522224023018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيمريم جواد محمد تايه16312522224023019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبينور سعد كاظم عباس16322522224023020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبينور كريم عزوز بالسم16332522224023021

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيهدى بالسم عبد الحسن حبيب16342522224023022

كلية القانون/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيأيات كاظم محسن جاسم16352522224024002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبياسراء سعد عبد الكريم حمزاوي16362522224024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيايات حسين شاكر عزيز16372522224024004

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيايات عدنان تركي عبد مسلم16382522224024005
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيتهاني سمير عبد جاسم16392522224024007

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيحوراء اياد كامل ناجي16402522224024008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزهراء عالء عطيه عبد16412522224024012

كلية اللغات/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزهراء ميري عبد هللا شهيب16422522224024013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزينب عمار كتاب عبد زيد16432522224024015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزينب محمد جاسم ياسر16442522224024016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيشيرين عبد الزهره عبد الكاظم عبد الحسين16452522224024017

كلية اللغات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيغدير عالء عبد الرسول عباس16462522224024018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة669.0095.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيفاطمة أياد محمد كريم16472522224024019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيفاطمه محمد حسين علوان16482522224024020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيمنار سمير شاكر كاظم16492522224024021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينبأ سعد عبد الكريم حمزاوي16502522224024023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة608.0086.86ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينبا ناجح حسن جريمخ16512522224024025

كلية القانون/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينرجس مزهر عبد الرزاق حسين16522522224024026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبياسراء احمد ظاهر نتيش16532522224025001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيافراح مسلم رحيم عبود16542522224025002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبياالء موفق جاسم محمد16552522224025003

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0066.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيرؤى عادل محمد مهدي16562522224025005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيرفل حيدر زهير عبود16572522224025006

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيرقيه عادل هادي محمد علي16582522224025008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيزهراء علي مهدي عبد16592522224025011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيسما مهدي حسين عوض16602522224025014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيصابرين حمزه عبد الكاظم جاسم16612522224025015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبينرجس سعد حمزه فحل16622522224025017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبينرجس منعم مكي حمزه16632522224025018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية االبداع االهلية للبناتادبياالء طالب عبد اليمه حمزه16642522224028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيزهراء لؤي عبد االمير مهدي16652522224028004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيزينب سمير عباس سلطان16662522224028005

كلية اللغات/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية االبداع االهلية للبناتادبينور علي حسين عبد العالي16672522224028008

كلية اللغات/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيزهراء عواد حسن خضر16682522224029002

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيفاطمه صفاء محمد حمود16692522224029007

كلية اللغات/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيمروه محمد عبو محمد16702522224029008

كلية القانون/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيمالك ثابت محمد أنهير16712522224029009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبينرجس احمد مناحي وتالوي16722522224029010

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيانتظار مهدي ناهي عليوي16732522224030001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار465.0066.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيبنين علي عبد الستار نعمه16742522224030003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيحوراء ريكان سعيد عسل16752522224030004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيحوراء نور جساب عطيه16762522224030005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية493.0070.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيدعاء رياض طالب عبد علي16772522224030006

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيرقية يوسف جبار مشهد16782522224030008

كلية القانون/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزهراء عادل جاسم حمود16792522224030012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة646.0092.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزهراء فؤاد حمزه كاظم16802522224030013
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزهراء محمد جميل عاجل16812522224030014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة647.0092.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزينب احمد عبد بعيوي16822522224030015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيزينب حيدر سلمان عويز16832522224030016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيفاطمه عبد الكاظم جبار عبد16842522224030018

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيكوثر عباس كريم كاظم16852522224030021

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبينور الهدى ضياء نعمه احمد16862522224030024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبينور جليل سوادي فيروز16872522224030026

كلية القانون/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية در النجف االهلية للبناتادبيحنين حيدر قاسم محمد علي16882522224031001

كلية اللغات/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية در النجف االهلية للبناتادبيزهراء علي حسين عباس16892522224031002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية در النجف االهلية للبناتادبيمريم ناصر عبد هللا طعيمه16902522224031005

كلية القانون/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبياالء علي كامل بدر16912522224033001

كلية اللغات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيبشائر جليل كريم حمد16922522224033003

كلية اللغات/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيرسل ناظم عليوي سلمان16932522224033004

كلية اللغات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيرقيه حسن طالب حسين16942522224033005

كلية اللغات/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيزهراء عبد العباس محمد علي حسين16952522224033006

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيغدير صادق فخري مجيد16962522224033008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيفاطمه عادل حبيب شنشول16972522224033009

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيكوثر منصف جاسم محمد16982522224033010

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبييسر حسن محمد علي حسين16992522224033013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية البتول المسائية للبناتادبيايات نعيم محمد صكب17002522226001002

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية البتول المسائية للبناتادبيتبارك كامل صبري جاسم17012522226001006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية البتول المسائية للبناتادبيحوراء مسلم يوسف عبد17022522226001009

كلية القانون/جامعة الكوفة657.0093.86اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزهراء ناجح طالب حسن17032522226001012

كلية االثار/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزينب اياد مثقال عبيس17042522226001013

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيسميه حيدر صاحب خضير17052522226001019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيفاطمه شهيد عبد عجمي17062522226001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية البتول المسائية للبناتادبيفرقان اياد عزيز ناصر17072522226001025

كلية اللغات/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية البتول المسائية للبناتادبينور احسان علي مدلول17082522226001029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبياسماء عباس صادق عبيد17092522226002003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيامنة ثاقب حسن وهام17102522226002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيايات حيدر جواد كاظم17112522226002007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيبنين رياض جاسم حسن17122522226002011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيزهراء غسان قحطان محمد17132522226002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيسجى ناظم راضي طاهر17142522226002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبينرجس سعدي عبد الكريم عبيد17152522226002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية االنتصار المختلطةادبيبشائر علي عبد طاهر17162522227001001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة642.0091.71ثانوية االنتصار المختلطةادبيدعاء ستار حسن جابر17172522227001003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية االنتصار المختلطةادبيزينب عباس حسن عبد هللا17182522227001004

كلية التربية/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية االنتصار المختلطةادبيزينب عطيه عبد العزيز ضيدان17192522227001005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية االنتصار المختلطةادبيزينب علي هادي عبد17202522227001006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية االنتصار المختلطةادبيغدير عايد فليح حسن17212522227001008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية االنتصار المختلطةادبيفاطمة عباس حسن عبد هللا17222522227001009
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية االنتصار المختلطةادبيكوثر محمد حسن ياسين17232522227001011

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيزهراء صادق كتاب عبد علي17242522227003004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيساره ثائر ياسر جبر17252522227003005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبينور حامد ياسر جابر17262522227003009

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية المناجاة المختلطةادبيأالم ميران جبار شرهان17272522227004001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية المناجاة المختلطةادبيانتظار ساجت تايه كاطع17282522227004002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية المناجاة المختلطةادبيبنين فاهم حسن عليوي17292522227004003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية المناجاة المختلطةادبيشيماء ستار جبار خيون17302522227004005

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية المناجاة المختلطةادبيعلياء رضيوي لفته شالش17312522227004006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية تبارك المختلطةادبيآيات خضير عباس عريمط17322522227005001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية تبارك المختلطةادبيرسل اسعد عيدان عبادي17332522227005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية تبارك المختلطةادبيرقية هاتف عباس حنف17342522227005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية تبارك المختلطةادبيزهراء جميل عزيز عبد الزهرة17352522227005008

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية تبارك المختلطةادبيزينب شاكر عباس منسي17362522227005010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية تبارك المختلطةادبيزينب محمد حبيب سوادي17372522227005011

كلية اللغات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية تبارك المختلطةادبيمريم حميد صبار محسن17382522227005013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية تبارك المختلطةادبيهبه حيدر محمد طاهر17392522227005015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيالحوراء حاتم سالم محمد علي17402522227006002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيبتول ناهض شاكر مالك17412522227006005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحنان محمود جهاد عباس17422522227006009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحوراء رزاق توفيق عبود17432522227006011

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزهراء جبار كطن عايد17442522227006013

كلية الفقه/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزهراء عبد االمير جعفر زغير17452522227006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزهراء فاضل شغين شوكان17462522227006015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينب زيد برجس فرهود17472522227006017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينب نصر هللا فالح حسن17482522227006020

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينه نعمه خليل ابراهيم17492522227006021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيساره سعد حسين خلف17502522227006022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة626.0089.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيغدير عباس حيدر حسين17512522227006026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفاطمه جاسب محمد عبود17522522227006027

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفاطمه عطوان شرار جاسم17532522227006030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمريم علي نعمه ساير17542522227006035

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية نور الياسري المختلطةادبياستبرق سجاد نعمه وادي17552522227007001

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية نور الياسري المختلطةادبيرسل لطيف عبد الزهرة هادي17562522227007003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الصالحين المختلطةادبيفاطمه عايد داخل عبود17572522227010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيبتول نزار عبد االمير كاظم17582522227011001

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيزينب رياض كاظم عبد الهادي17592522227011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيفاطمه احمد حسين ظاهر17602522227011004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيفاطمه جواد كاظم فليح17612522227011005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيهدير حيدر شاكر هاشم17622522227011006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة674.0096.29ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيزينب نسيم عبيد راجي17632522227012002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0065.00الخارجياتادبياالء محمد مردان عبود17642522228050020
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71الخارجياتادبيايناس عدنان عصواد صيهود17652522228050036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14الخارجياتادبيبتول حسن هادي والي17662522228050037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57الخارجياتادبيبتول فائز شعبان عبد القادر17672522228050041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14الخارجياتادبيبنين غالب مرزه رحيم17682522228050062

كلية اللغات/جامعة الكوفة525.0075.00الخارجياتادبيحوراء جبار جوني زغير17692522228050088

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57الخارجياتادبيحوراء عز الدين كاظم جاسم17702522228050090

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0061.14الخارجياتادبيحوراء علي كاظم شذر17712522228050091

كلية اآلداب/جامعة الكوفة525.0075.00الخارجياتادبيرقيه حامد عبد الخضر موسى17722522228050119

كلية اللغات/جامعة الكوفة527.0075.29الخارجياتادبيزهراء جابر كاظم هاشم17732522228050132

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0062.43الخارجياتادبيزهراء يحيى عبد الحسين عباس17742522228050151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0067.71الخارجياتادبيزينب علي برهان عطيه17752522228050160

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة657.0093.86الخارجياتادبيزينب كريم شاكر محسن17762522228050164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0067.00الخارجياتادبيسجى خالد بديوي خشان17772522228050178

كلية الفقه/جامعة الكوفة450.0064.29الخارجياتادبيسميه صالح عتيق عطيه17782522228050193

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0066.86الخارجياتادبيعذراء علي احمد علي17792522228050224

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0063.57الخارجياتادبيعلوم فاخر علي بديوي17802522228050228

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43الخارجياتادبيفاطمه جواد كاظم مرتضى17812522228050254

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة590.0084.29الخارجياتادبيفاطمه صافي عبد المهدي خلف17822522228050257

كلية اللغات/جامعة الكوفة463.0066.14الخارجياتادبيفاطمه علي ثمين جاسم17832522228050260

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0080.86الخارجياتادبيكوثر سعد عبد فزع17842522228050273

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14الخارجياتادبينرجس رحمن عطا هللا جدوع17852522228050305

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00الخارجياتادبيهدى عامر ياسين جبر17862522228050347

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14الخارجياتادبيهدى كلف هناوي جموع17872522228050349

كلية القانون/جامعة الكوفة549.0078.43الخارجياتادبيهدير محسن كاظم ناصر17882522228050353

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيابراهيم علي ابراهيم صخيل17892522411001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد رحيم هاتف حسن17902522411001013

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد رزاق عبد الرضا حسن17912522411001015

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد علي عيسى عبد17922522411001021

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد عماد صاحب حسين17932522411001023

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين561.0080.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد نجاح حسن عبد هللا17942522411001028

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياشرف حسن طعمه حمزه17952522411001031

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياكرم عباس احمد كاظم17962522411001032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيالقاسم محمد رحيم عبد17972522411001033

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيامير هادي عبد عامر17982522411001044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى482.0068.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيجاسم محمد جراد عباس17992522411001052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن سعد محمد جواد سعيد18002522411001070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن محمد صالح كشوش18012522411001081

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0089.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن محمد عطيه حسون18022522411001082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن منذور ملبس حسن18032522411001084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسنين هادي صالح دهش18042522411001087

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء556.0079.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين عالء سجاد علي18052522411001098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين عالء عبد هللا عباس18062522411001099
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين علي راضي مهدي18072522411001105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين علي سيد زاير عطيه18082522411001106

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط508.0072.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين محمد هاتف حسن18092522411001114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحكيم عبد الحسن كاظم محمد18102522411001119

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر حسام نعيم كاظم18112522411001124

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر شاكر جابر ناصر18122522411001126

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيرحيم احمد رضا رحيم18132522411001137

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيرضا حسين عليوي عطيه18142522411001139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيرضا سامي عبد مسعر18152522411001140

كلية القانون/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيرعد سعود عليوي كاظم18162522411001147

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيزيد حسين جهاد حنويت18172522411001150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيزيد طارق حسون محمد علي18182522411001153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيزين العابدين غدير فجر محرج18192522411001164

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيزين العابدين كاظم زين العابدين سليمان18202522411001165

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين صباح عبد الساده18212522411001171

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد طالب حسين عبد18222522411001174

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد وحيد كاظم كرم18232522411001176

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسعد عزيز مدلول سعدون18242522411001179

كلية الزراعة/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسيف ضرغام جبار فليح18252522411001185

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيصادق رائد بالش محمد18262522411001189

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيضرغام مهدي عكله حسون18272522411001195

كلية التربية/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس تويه حرير عكار18282522411001201

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس نوري زبون زجري18292522411001216

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعبد االمير منير محمد جبر18302522411001219

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سليم عبيد مجنون18312522411001223

كلية العلوم/جامعة الكوفة631.0090.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعبد علي احمد عبد هللا هادي18322522411001232

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي جبار عداي فرج18332522411001243

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي جابر هادي عبد الحسين18342522411001244

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم جوده18352522411001246

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي ستار جبار عباس18362522411001253

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي سجاد ياسين هاشم18372522411001254

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي سليم مجهول حسين18382522411001255

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي صالح جهادي عزيز18392522411001257

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء655.0093.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي عبد المحسن جبار شريده18402522411001262

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء467.0066.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي كريم عباس جار هللا18412522411001265

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي لطيف عبد الرضا جداي18422522411001268

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي محمد عبود محمد18432522411001270

كلية الزراعة/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي مهدي كاظم حمود18442522411001273

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي ناجي عبد هللا نزال18452522411001276

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي يعقوب رحيم عبد الساده18462522411001281

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيغيث عبد االمير عبد الزهره جبار18472522411001286

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيغيث ماجد نجم عبد علي18482522411001289
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيفضل علي عباس برهان18492522411001292

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيكرار حسين داود محمد18502522411001301

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم عبد هللا18512522411001303

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيليث حسين عبد الحسن لفته18522522411001307

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمجتبى حميد مصطفى ناجي18532522411001314

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحسن رحيم محمد حنون18542522411001316

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحسن فائز عباس كاظم18552522411001318

كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد المرتجى محمود جليل عبد18562522411001322

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين طاهر عيسى18572522411001326

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0082.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر سعد سالم عبد الحسن18582522411001327

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم جابر جعفر18592522411001334

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد عبد هللا18602522411001346

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد رزاق وهاب مهدي18612522411001349

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا حسين طاهر عيسى18622522411001351

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا محسن خضير عباس18632522411001352

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد رياض عبد االمير حسن18642522411001355

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق قاسم صاحب جاسم18652522411001361

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير صالح مرزوق18662522411001369

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حمزاوي حسين18672522411001371

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم علي كاظم18682522411001384

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم كاظم جواد18692522411001387

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد نمير محسن هادي18702522411001395

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى حيدر محيميد سرحان18712522411001403

كلية الزراعة/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى عادل محمد تقي علي18722522411001405

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى عباس خضر كاطع18732522411001406

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي سعد كاظم18742522411001407

كلية االثار/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي شافي بديوي18752522411001408

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى فرحان سلمان عبد هللا18762522411001409

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمسلم رحمن عبيس محمد18772522411001416

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمسلم صخيل باجي عواد18782522411001418

كلية االثار/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمسلم مالك علي مجدي18792522411001420

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد هللا محمد18802522411001442

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى عماد عبد الحليم جاسم18812522411001443

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنتظر احمد جبوري جاسم18822522411001461

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمهدي ناصر مدلول ناصر18832522411001478

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيهاشم شاكر عمران هادي18842522411001485

كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيهاني عقيل هجان زغير18852522411001487

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائييوسف محمد جاسم ناصر18862522411001497

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية الفرسان للبنيناحيائياسعد عباس كاظم علي18872522411003002

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية الفرسان للبنيناحيائيامير كاظم فليح حسن18882522411003003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز649.0092.71ثانوية الفرسان للبنيناحيائيباقر ماجد صيهود صفر18892522411003004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية الفرسان للبنيناحيائيجبر محمد داهي محسن18902522411003005
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الفرسان للبنيناحيائيحسين جاسب نور حمودي18912522411003007

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية الفرسان للبنيناحيائيحسين حيدر بلبول رويح18922522411003008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية الفرسان للبنيناحيائيحميد ازهر حسين صكبان18932522411003009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية الفرسان للبنيناحيائيعباس رعد عبيس غازي18942522411003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الفرسان للبنيناحيائيعبد الحسين عبد هللا نوري كحيط18952522411003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية الفرسان للبنيناحيائيعلي رائد ناظم مظلوم18962522411003013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الفرسان للبنيناحيائيعلي عباس جبر عباس18972522411003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0080.71ثانوية الفرسان للبنيناحيائيعلي محسن عبد الحسين عجه18982522411003016

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية الفرسان للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم علي18992522411003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمؤمل احمد جليل عباس19002522411003019

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر راهي فتنان19012522411003021

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمصطفى سعد عبيس غازي19022522411003023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمقتدى جالل حسن جابر19032522411003024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمهدي حسين حمزه جاني19042522411003025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الفرسان للبنيناحيائيهاشم كريم شباط شنيور19052522411003027

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيايهاب يعقوب يوسف هندي19062522411004014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن رزاق عبد صكر19072522411004016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية513.0073.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن عباس عبد بدر19082522411004018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن فالح عبد الحي عباس19092522411004019

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسين احمد جليل كريم19102522411004024

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسين علي مكي هادي19112522411004031

كلية التربية/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسين كاظم حمزه مخيف19122522411004033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحيدر رسول هادي ظاهر19132522411004036

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيذو الفقار حيدر حسين عالوي19142522411004038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيسلطان حسين علي حسين19152522411004051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعباس حيدر غازي صاحب19162522411004056

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعلي سليم حميد مهدي19172522411004073

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمؤمل صالح مهدي كاظم19182522411004087

كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحسن رحيم عطشان وحيدح19192522411004090

كلية علوم البحار/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد باقر منشد هادي كاطع19202522411004093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد رضا رعد جواد خضير19212522411004096

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد كاظم محمد عبيس19222522411004101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد لؤي علي محمد علي19232522411004102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمرتضى فالح حسن حسين19242522411004106

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمرتضى ناصر خصاف حسين19252522411004108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمصطفى كريم حسين شبيب19262522411004115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمقتدى نصر جاسم محمد19272522411004117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم عبد19282522411004122

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمهدي يوسف عبد محمد19292522411004125

كلية الزراعة/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيياسين راهي حوتان كسار19302522411004129

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583.0083.29اعدادية الوحدة للبنيناحيائيابراهيم حامد صالح عبد الكريم19312522411005001

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الوحدة للبنيناحيائياحمد حيدر محمد جبر19322522411005004
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كلية العلوم/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية الوحدة للبنيناحيائيامجد حسن جعفر عبد الرضا19332522411005012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الوحدة للبنيناحيائيامير طالب عبد الحسن عوده19342522411005014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57اعدادية الوحدة للبنيناحيائيامير مرتضى عبد زيد راهي19352522411005016

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسن مهند صالح احمد19362522411005022

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين احمد هارون عبود19372522411005024

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحيدره مهند صالح قدوري19382522411005034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الوحدة للبنيناحيائيصالح احمد صالح لطيف19392522411005041

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس محمد عبد الكريم محسن19402522411005048

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي صالح مهدي حمزه19412522411005059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي محمد علي خزعل حميد19422522411005062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي مستقبل عباس طارش19432522411005063

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0094.57اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب خضر19442522411005064

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعمار محمد جاهم جبر19452522411005068

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم بربش عبد19462522411005078

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد سعيد غني سعيد19472522411005087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة670.0095.71اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد صادق كريم موسى خلف19482522411005091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد عدي رحيم جاسم19492522411005093

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسن منعم جواد19502522411005098

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى مهدي محمد رضا محمد19512522411005101

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمنتظر عماد عباس مزهر19522522411005112

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمهدي جمال مجبل حسون19532522411005114

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الوحدة للبنيناحيائيموسى صادق عليوي ناصر19542522411005115

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الوحدة للبنيناحيائيهاشم عباس شريف سلمان19552522411005116

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الوحدة للبنيناحيائييوسف سرمد سعد عبد الواحد19562522411005119

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية526.0075.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد ثامر جابر حسين19572522411007004

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد جليل نغماش كاظم19582522411007005

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد رياض وثيق مهدي19592522411007009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية572.0081.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد فالح حسن مزهر19602522411007014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد لفته شريف موسى19612522411007018

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير زهير جواد عبد هللا19622522411007030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير زهير شراد عيدان19632522411007031

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير زهير نجاح ناجي19642522411007032

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيباقر عبد الجبار عبد المحسن جبار19652522411007041

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيباقر فريد محمد رمضان19662522411007043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيتقي احمد حمزه جاسم19672522411007045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسام ناجح زاير رسول19682522411007056

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسن علي جبر عباس19692522411007061

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين توفيق عبد حمود19702522411007069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين سعدون عبد القادر سعدون19712522411007076

كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين سمير صاحب جواد19722522411007078

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الحسين ريسان مبارك19732522411007082

كلية اآلداب/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين علي ورد عبد19742522411007092
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين كريم حسن مهدي19752522411007094

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحيدر تحسين طالب عبد ياسر19762522411007103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحيدر صباح مهدي صاحب19772522411007108

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحيدر عبد الهادي ارحيم عبد الحسين19782522411007109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحيدر قاسم جابر سلمان19792522411007113

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرضا سماح كاظم هادي19802522411007122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرضا عبد الحسين سعيد ابراهيم19812522411007123

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرضا علي عبد العزيز محمد باقر19822522411007124

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرضا لواء جعفر هادي19832522411007126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد صالح مهدي عباس19842522411007134

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزين العابدين حسين محمد مهدي19852522411007140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد توفيق رزاق حسن19862522411007146

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد جاسم عبد حمزه19872522411007147

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد حاكم محيسن دايخ19882522411007148

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد سالم شاكر جاسم19892522411007150

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد صدام حسن محمود19902522411007151

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد هللا عبد الحر عباس19912522411007152

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيصادق عبد الجبار عبد المحسن جبار19922522411007170

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيصادق مهدي جبر رسول19932522411007171

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيضرغام حيدر جبار عيدان19942522411007173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيطه ثابت عبد ياسر مطير19952522411007176

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس اسعد شاكر خضير19962522411007180

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس حيدر رحمان جاسم19972522411007183

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية547.0078.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس نعمه كشاش عبد19982522411007191

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين البالي راهي19992522411007192

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز علي جاسم محمد20002522411007193

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حسام محسن صاحب20012522411007195

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا فارس عبد زيد حميد20022522411007201

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعالء اياد صبري نعمه20032522411007208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي ابراهيم فاضل عباس20042522411007209

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي اياد عبادي علوان20052522411007212

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي جاسم حسين عبد20062522411007213

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين تمكين شعالن20072522411007217

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594.0084.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين خضر طهيلي20082522411007218

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي زمن جواد عبد المحمد20092522411007230

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي شهيد عبد فريخ20102522411007237

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي طه جياد داود20112522411007238

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عبد االمير مجيد عبيد20122522411007241

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الحسن محمد مريهج20132522411007242

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي فاضل هادي مسلم20142522411007253

كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي فالح حسن معيوف20152522411007254

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي فالح عبد العظيم نذير20162522411007255
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0078.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي ليث حسن رزوقي20172522411007260

كلية اآلداب/جامعة بابل512.0073.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي محمد سوادي حلو20182522411007262

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي محمد كاظم محمد20192522411007265

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعمار عبد االمير سوادي كواد20202522411007267

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيغيث هيثم جاسم عبد الواحد20212522411007271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيفاضل خالد كتاب صباح20222522411007272

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكاظم اياد كاظم ماشي20232522411007277

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكاظم جبار علي راشد20242522411007278

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكاظم عبد الحسين صالح سعدون20252522411007281

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار ابراهيم فاضل عباس20262522411007283

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار اياد ناجي حبيب20272522411007284

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر خضير عبيس20282522411007288

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الرضا دوحي20292522411007289

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار محمد صباح علي20302522411007294

كلية االثار/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيليث علي صادق حسن20312522411007300

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية601.0085.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمؤمل هاشم خضير محمد20322522411007306

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمازن سامي كريم عطيه20332522411007307

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمجتبى جمعه مجيد حمود20342522411007312

كلية اآلداب/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمجتبى فريق عبادي منذور20352522411007315

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمجتبى كاظم سلمان سرحان20362522411007316

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد متعب شياع20372522411007321

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن صادق حمودي جاسم20382522411007335

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين ابا ذر عبد هللا حمزة20392522411007336

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد ساجد محمد شمخي20402522411007346

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عدي حسين هاشم20412522411007361

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عقيل كاظم بصو20422522411007362

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي خضير عباس عبد الواحد20432522411007366

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي يعرب قحطان مالك20442522411007371

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم سرحان ياسين20452522411007377

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد هللا عوده20462522411007384

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمرتضى صباح كاظم منفي20472522411007393

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمرتضى وليد عبد االمير رضا20482522411007402

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمسلم مهدي محمد هادي20492522411007408

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى جواد عبد االله جاسم20502522411007412

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء571.0081.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى حميد كاظم جبار20512522411007416

كلية القانون/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى حيدر لفته محمد20522522411007417

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى صادق عباس عبد نور20532522411007419

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد صاحب عباس20542522411007426

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى مراد كاظم حسن20552522411007428

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى نعمه كشاش عبد20562522411007432

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمقتدى حسين عبد حسين20572522411007436

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمقتدى حميد كريم ذرب20582522411007437
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمقتدى رباح هاني كاظم20592522411007438

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم مطير خنجر20602522411007443

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر كريم مذير عبود20612522411007451

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد مدلول ارحيم20622522411007453

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر يوسف موسى علوان20632522411007454

كلية التربية/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيميثم حكمت ناصر كاظم20642522411007460

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية523.0074.71اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيميثم محمد عباس سعيد20652522411007461

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيهاني صالح مفتن حمزه20662522411007465

كلية اآلداب/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيياسر عامر بدير كريم20672522411007469

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائييوسف احمد طحور دخيل20682522411007472

كلية علوم البحار/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيابراهيم وسام مراد حمزه20692522411008001

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائياحمد محمد حسين جبار حسين20702522411008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائياحمد مقداد احمد كاظم20712522411008021

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائياسعد جاسم محمد محيل20722522411008022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيامجد اكرم فريق محمد20732522411008026

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيجاسم محمد عطوان عبيد20742522411008043

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيجعفر اسعد سعد هللا حسين20752522411008044

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسام علي حسين علي20762522411008047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسن نصير عبد الكاظم موسى20772522411008055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين اسامه جبار هادي20782522411008058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0089.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين صفاء نوري سلمان20792522411008066

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين عبد هللا عبد الواحد عذار20802522411008069

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين عالء رسول بدر20812522411008070

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين علي بديو ساجت20822522411008072

كلية القانون/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين علي عتوي صالح20832522411008074

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين علي فتنان مجلي20842522411008075

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين فالح حسن هاشم20852522411008079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحكيم احمد عباس عبد20862522411008087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحيدر ارشد عبود جواد20872522411008091

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحيدر اياد فاضل صالح20882522411008092

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحيدر صباح نوري سلمان20892522411008094

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيرضا حيدر رزاق عبد الرضا20902522411008103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزيد امير بخيت محمد20912522411008107

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزيد طاهر كاظم بتور20922522411008108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزيد علي جبار عبد علي20932522411008110

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزيد فاهم عبد االمير مجهول20942522411008112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيزين العابدين محمد عبد الكاظم خادم20952522411008118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد اياد عبد علي حماد20962522411008119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد توفيق عبد عباس20972522411008120

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط615.0087.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين علي عبد20982522411008123

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0092.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد صفاء نوري سلمان20992522411008127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد عادل قاسم محمد21002522411008128
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد عقيل نعمه حسن21012522411008131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسجاد علي صباح جبر21022522411008132

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسلمان ساجت دويج حاسن21032522411008137

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيسيف عباس كاظم حتاته21042522411008138

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيطاهر كريم مجلي محيل21052522411008147

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيطه عقيل ناعور صيهود21062522411008148

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعباس علي خليل ابراهيم21072522411008152

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا علي نعيم ارضيوي21082522411008161

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعبدهللا باسم فاضل حسين21092522411008164

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي السجاد وائل صالح لطيف21102522411008172

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي امجد نجم عبد ياسر21112522411008174

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي ايهاب هادي جاسم21122522411008177

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي ايوب يوسف محمد21132522411008178

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي ثامر عادل محمود21142522411008180

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك591.0084.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الحسن درويش21152522411008183

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر جابر محسن21162522411008187

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر ناصر ناهي21172522411008190

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي ظاهر خنجر نافل21182522411008196

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي عباس عبد هللا سلمان21192522411008200

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي فاضل حمزه نعمه21202522411008207

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي محمد عباس مهدي21212522411008211

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعمار خالد عبد الزهره طاشي21222522411008217

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعمار عبد الستار هادي شهد21232522411008218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيفهد مالح عزيز حميدي21242522411008224

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد العزيز عبد الحسين21252522411008230

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيكرار عامر محمد عبد21262522411008233

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيكرار علي حمزه علوان21272522411008234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيكمال سمير مهدي عبد الرزاق21282522411008236

كلية العلوم/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد كامل محمد21292522411008247

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حارث حسن كاطع21302522411008249

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين عليوي عباس21312522411008251

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603.0086.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر عباس موسى حسن21322522411008255

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد تقي احمد حميد سلمان21332522411008258

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن غضيب حمود21342522411008262

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين كريم مهنه21352522411008263

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد زكي جعفر عيسى21362522411008268

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد مكي عبد الزهره حسن21372522411008289

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمحمد نزار شالل محمد21382522411008293

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمرتجى حيدر محمد علي حسين21392522411008298

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0088.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمرتضى حسين صالح خضير21402522411008300

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد حسين بشون21412522411008309

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمسلم عدي سلمان ابراهيم21422522411008315
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل محمد حلواص21432522411008316

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0093.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى فاهم عبد االمير مجهول21442522411008331

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمنتظر احمد خليل ابراهيم21452522411008341

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578.0082.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمنتظر اياد كاظم شمخي21462522411008342

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمنتظر رحيم جميل ضمد21472522411008343

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيهمام جبار كهون جادر21482522411008354

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.4898.93اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد اسحاق محمد كاظم21492522411009007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد باسم صاحب عبود21502522411009008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد بيان جعفر موسى21512522411009009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر اركان صاحب21522522411009010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد دريد يحيى صاحب21532522411009015

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد سعد مهدي عبد علي21542522411009017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد صبيح عبد االمير حسن21552522411009018

كلية االثار/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد عباس رضاوي سلمان21562522411009019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية550.0078.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد مهند عبود محيل21572522411009029

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيازهر موسى مهدي عبد الزهره21582522411009033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياكرم علي عبد الحسين عوده21592522411009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيامير احمد جاسم محمد21602522411009037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيامير سعد عبود كاظم21612522411009043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيامير علي رحيم شهيد21622522411009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيبارق ضرغام رياض ناجي21632522411009050

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيباقر قابل عيدان يوسف21642522411009052

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيجعفر عادل قاسم سعيد21652522411009056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيجعفر علي رحيم كاظم21662522411009057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيجعفر محسن عبد الهادي جاسم21672522411009058

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة658.0094.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيجوادين محمود جواد كاظم21682522411009061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحبيب مظاهر غازي عبد النبي21692522411009062

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن اياد خليل ابراهيم21702522411009066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن حيدر زهير خضير21712522411009068

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.3697.77اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن راتب جواد رسول21722522411009069

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن رعد جواد كاظم21732522411009070

كلية العلوم/جامعة الكوفة683.1697.59اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن سرمد نوري غني21742522411009071

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الكريم عبد هللا محمود21752522411009073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن فالح حسن حمادي21762522411009077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن قاسم محمد جاسم21772522411009079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن محمد فخري مجيد21782522411009082

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.7694.68اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن مفيد صالح محمد علي21792522411009084

كلية الزراعة/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسن هادي لطيف خضير21802522411009086

كلية الطب/جامعة الكوفة705.52100.79اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسنين علي صويح عباس21812522411009090

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسنين محسن طاهر جواد21822522411009096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين جاسم محمد حسن21832522411009100

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر كريم صاحب21842522411009101
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كلية العلوم/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر محمد جواد حسين21852522411009102

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر محمد حسين عبد علي21862522411009103

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.7697.68اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين عادل حمودي رسول21872522411009107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم عبد علي ميران21882522411009109

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين عالوي عباس يوسف21892522411009113

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت658.0094.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين علي عيدان بحر21902522411009119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين غالب نعمه محمد21912522411009122

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين ليث محمد رضا كاظم21922522411009124

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.4498.78اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين منتصر فرج محمد21932522411009127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.1286.87اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحيدر حسين جودي كاظم21942522411009132

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحيدر فارس فالح حسن21952522411009136

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد طاهر ناصر21962522411009137

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى508.0072.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيذو الفقار حيدر عباس خضير21972522411009141

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية634.4490.63اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيرضا حيدر شهيد رمضان21982522411009147

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيرضا سالم عبد الكريم عبد هللا21992522411009150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيرضا علي حسين عبد22002522411009152

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيرضا علي عبد هللا جميل22012522411009153

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيرضا علي ناجي محمد علي22022522411009154

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيزيد عبد مهدي عبد الساده22032522411009160

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيزيد علي نصيف جاسم22042522411009162

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيزين العابدين احمد حمود حمزه22052522411009167

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسامر مسلم حسن هادي22062522411009170

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسجاد فؤاد محسن مسلم22072522411009175

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد راشد احمد22082522411009176

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.2494.18اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيسيف الدين ذو الفقار فاضل عبد الحسين22092522411009180

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.2899.04اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيصادق حسين عباس خضير22102522411009183

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيصالح حسن مهدي عباس22112522411009187

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعباس جليل حسن رمضان22122522411009191

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعباس سعد مع هللا هادي22132522411009193

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الحسين جواد22142522411009195

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعبد االله حمزه عبد زيد حسين22152522411009198

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعبد هللا انور عقيل احمد22162522411009200

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعبد هللا زكي يحيى محمد رشيد22172522411009203

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعدنان حيدر عدنان اسماعيل22182522411009208

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0080.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعز الدين اركان محمد حسين محمد22192522411009209

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عبد االمير طوش22202522411009214

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي ايسر عبد العظيم دخيل22212522411009217

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي باسم كاظم عبد النبي22222522411009219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي جبر علي جاسم22232522411009222

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي حسن عبد الهادي جاسم22242522411009223

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي حسن عبد زيد عبيد22252522411009224

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.08100.01اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي حسين محمد علي حسن22262522411009230
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي حسين محي عبيدش22272522411009231

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر جاسم علوان22282522411009232

كلية العلوم/جامعة الكوفة645.0092.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الغني عبد الرضا22292522411009234

كلية الطب/جامعة الكوفة706.28100.90اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي رياض منصور عطيه22302522411009238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي سعدون جابر ناصر22312522411009240

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي سعدي نصيف جاسم22322522411009241

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي سالم حسن حمادي22332522411009242

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي عادل عبد عزيز عيدان22342522411009246

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي فارس جبار صاحب22352522411009249

كلية العلوم/جامعة الكوفة646.0092.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي فراس جاسم كاظم22362522411009251

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي فرقد جاسم عبد هللا22372522411009252

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي محمد ساجت ناصر22382522411009257

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.6490.66اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي محمد عبد مسلم عبد هللا22392522411009258

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.4493.92اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي مناف محمد جعفر محمد جواد22402522411009260

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي نجاح حسن حمادي22412522411009262

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي نجم عبد كريدي22422522411009263

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي نعمه خلف علوان22432522411009265

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي ياسين محسن جايش22442522411009270

كلية العلوم/جامعة بابل622.2488.89اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعمار عارف هادي عبد االمير22452522411009271

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعمار منير عبد الجبار حمد22462522411009274

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.6494.09اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيغيث اسماعيل عبد علي عبود22472522411009276

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.4882.64اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيغيث شاكر عباس جودي22482522411009277

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيقتيبه محمد رحمه محمد22492522411009282

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيكاظم صالح جواد كاظم22502522411009283

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيكرار اياد جاسم محمد22512522411009285

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيكرار ثامر عبد الحسن داخل22522522411009286

كلية الطب/جامعة الكوفة705.60100.80اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر مهدي محمد خليل22532522411009290

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيكرار خالد حسين كافي22542522411009292

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمؤمل شاكر عبد الزهره سلمان22552522411009300

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.9697.28اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمالك رائد كاظم حسين22562522411009306

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمجتبى حسن جواد حنون22572522411009307

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمجتبى عامر ناجي كاظم22582522411009309

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحسن علي محسن جايش22592522411009311

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد المهدي سهيل جاسم محمد22602522411009317

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر اسعد عبد الزهره محمد22612522411009319

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة672.0096.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين سلمان عبد المهدي22622522411009320

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم هادي سعيد22632522411009327

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد جعفر صادق جعفر22642522411009330

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية595.0085.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد رجب حجيل22652522411009331

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد رائد عبد العظيم رحيم22662522411009337

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.2093.89اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا حيدر محسن عيسى22672522411009339

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا نبيل ظاهر محمد22682522411009342

230 من 54صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد ساير والي عطيه22692522411009344

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد سعيد رشيد عبد النبي22702522411009345

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد صفاء عبد الحسين جابر22712522411009349

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد علي حيدر عبد الرزاق عبد الحسين22722522411009353

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد علي عصام عبد الرؤوف عبد الحسن22732522411009355

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد علي قاسم عبد الزهره علي22742522411009356

كلية العلوم/جامعة الكوفة640.6891.53اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد فهد فرحان حمزه22752522411009359

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد مرتضى راهي وحيد حسين22762522411009362

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد مسلم صالح مهدي22772522411009363

كلية التمريض/جامعة الكوفة678.8096.97اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد مهدي فارس حميد حيدر22782522411009366

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد وسام سامي محمد حسن22792522411009369

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمراد حميد عبد الزهره مراد22802522411009370

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية689.0098.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى امين كامل مصلط22812522411009371

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.9297.70اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى رياض محمد جبر22822522411009374

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.5298.79اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي عباس احمد22832522411009377

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى ليث نجاح احمد22842522411009380

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى محسن مرتضى راضي22852522411009382

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد جاسم مجيبل22862522411009384

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمرتضى نبيل حسن نعمه22872522411009385

كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمسلم اسد صاحب محمود22882522411009386

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمسلم بهاء علي جوده22892522411009387

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمسلم حيدر شهيد رشيد22902522411009388

كلية الطب/جامعة الكوفة707.68101.10اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسين مكي عبد الزهره22912522411009392

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسين ناجي مجيد22922522411009393

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى رياض ياسين طه22932522411009397

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الستار علي22942522411009401

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى غالب عبد الساده مهدي22952522411009402

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى فريد حميد خلف22962522411009403

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى معد عدنان هاشم22972522411009410

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.9690.99اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى ناظم عبد المحسن جبار22982522411009412

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمنتظر حيدر علي حسين22992522411009420

كلية الطب/جامعة سومر696.0499.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمنتظر زمان صاحب مهدي23002522411009424

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمنتظر علي صادق جعفر23012522411009427

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمنير ابراهيم علي محمد23022522411009433

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمهدي حميد حسين غازي23032522411009434

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية567.6081.09اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمهدي محمد مهدي محمد علي23042522411009435

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية689.0098.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائينهاد عبد هللا عبد الكريم عبد هللا23052522411009442

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيهمام فراس هاتف شاكر23062522411009446

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيوسام جواد كاظم عباس23072522411009448

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيياسر احمد حسين عبيد23082522411009449

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيابا الحسن علي صفاء مجيد ياسر23092522411010001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيابراهيم سيف الدين موسى كاظم23102522411010003

230 من 55صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائياحمد حسين محسن جبوري23112522411010007

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائياحمد كاظم حمزه كريم23122522411010013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائياحمد مراد طارق رديف23132522411010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0067.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيادم خضير جميل يوسف23142522411010018

كلية اللغات/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائياسد هللا هادي هاشم عبد23152522411010019

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيامير حسين عباس مهدي23162522411010024

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيامير داخل كدير زغير23172522411010026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيامير محمد فخري عمران23182522411010031

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيباسم زيد جبار راضي23192522411010032

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيجاسم محمد عبد الرضا شنين23202522411010037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسن حيدر عباس علي23212522411010046

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين اسماعيل حسن فليح23222522411010056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين حاكم عبد عباده23232522411010057

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0090.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين حمزه تكليف كاظم23242522411010058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين صالح جواد كاظم23252522411010065

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين عدنان محمد اهليل23262522411010067

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين علي ناصر حسين23272522411010071

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية559.0079.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحيدر احمد عبد مسلم حسن23282522411010077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحيدر سالم حسن عيسى23292522411010079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحيدر سمير عبد الهادي عبد الكريم23302522411010080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحيدر فؤاد جميل كاطع23312522411010083

كلية االثار/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحيدر هادي عبد االمير مدلول23322522411010085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيذو الفقار ناظم عبيد حراوي23332522411010089

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيرضا علي عبد الحسين نوري23342522411010090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيرضوان يونس شاكر علي23352522411010091

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيزيد سلمان رحمان ذياب23362522411010095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيسراج الدين اياد مكي عبد االمير23372522411010104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيسيف وريوش مرعي حباب23382522411010108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيصالح محمد بديوي خشان23392522411010110

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيطارق زياد طارق رديف23402522411010111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيطه عصام عبد علي خضر23412522411010112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعباس احمد بديوي خشان23422522411010113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعباس حسين حسن عواد23432522411010114

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعباس عماد عواد عبد مسلم23442522411010117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حسن ياسر رضا23452522411010125

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا رحيم عبد مسلم محميد23462522411010126

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي احمد هادي عبود23472522411010132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي حسن عبد جبر23482522411010137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.0082.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي حسن ناصر وحيد23492522411010138

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي حسين تركي جبار23502522411010139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي حسين حسن عواد23512522411010141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي حسين راضي مشجل23522522411010142
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قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي عامر عبد هللا عبد زيد23532522411010157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي فائق حمزه عطشان23542522411010159

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي محمد جندي راهي23552522411010164

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي محمد حسن حسين23562522411010165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي محمود غني محمد23572522411010166

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي مرتضى سعدون محي23582522411010167

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي مهدي ناجي مطر23592522411010168

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية511.0073.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي ميثم راضي عبد23602522411010169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعمار فراس محمد عبد الرضا23612522411010172

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيغيث خالد علي كاظم23622522411010176

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيكرار شاكر عبادي طاهر23632522411010185

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيكرار موحان ناهي حسوني23642522411010188

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر مرتضى سعدون محي23652522411010199

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد توفيق عبد جبار23662522411010200

كلية االثار/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد عصام وهاب مطلب23672522411010201

كلية اللغات/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس نعيم23682522411010206

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد خليل برهان محمد23692522411010207

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد سعيد يحيى كاظم23702522411010213

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد مطلق كاظم جابر23712522411010228

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.0091.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمرتضى احمد فرحان عباس23722522411010232

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمرتضى صبيح عبد االمير حسن23732522411010235

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمرتضى عقيل جاسم محمد23742522411010237

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد عبد االمير23752522411010248

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمصطفى امير رزاق حسن23762522411010249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمصطفى كاظم عبيد حراوي23772522411010257

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمنتظر حسين كاظم حسن23782522411010265

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمنتظر عباس حسوني حسين23792522411010268

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمنتظر كاظم حبيب عيدان23802522411010270

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيهيثم مغيض علي سمير23812522411010274

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة700.00100.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائييعقوب حسن عبد هللا عبادي23822522411010277

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية ميسان للبنيناحيائياحمد عبد االمير احمد خليل23832522411011006

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية ميسان للبنيناحيائياحمد كريم عباس علوان23842522411011009

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيباقر حيدر ناصر حسين23852522411011015

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية ميسان للبنيناحيائيبالل محمد عبد الرضا سلمان23862522411011017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين عبد علي عبد الحسن طراد23872522411011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين عقيل فاضل عويز23882522411011037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين علي كاظم عبد23892522411011041

كلية اآلداب/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين محمد عيسى محمد23902522411011045

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين هاشم مهدي صالح23912522411011047

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيحيدر توفيق حطاب جعمول23922522411011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية ميسان للبنيناحيائيحيدر عبد هللا منهل موسى23932522411011050

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية ميسان للبنيناحيائيرضوان كريم عبيد محمد23942522411011055
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية ميسان للبنيناحيائيسجاد عبد الحسن عبد الرضا محمد سعيد23952522411011065

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية ميسان للبنيناحيائيسجاد مهدي صاحب عبد الحسين23962522411011066

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية ميسان للبنيناحيائيطاهر علي عبد الحسين عبد الزهره23972522411011069

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0090.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد الحسن كريم23982522411011078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية ميسان للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد كاظم عباس23992522411011080

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيعبد هللا مسلم درويش بنوان24002522411011081

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي رحمان كاظم شكروك24012522411011091

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي كريم طعمه جوده24022522411011099

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي هيثم حسن احمد24032522411011103

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية ميسان للبنيناحيائيكاظم وليد داخل لفته24042522411011110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية ميسان للبنيناحيائيمؤمل يوسف شاكر محمد علي24052522411011116

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيمجتبى صدام محمد علي كاظم24062522411011119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية ميسان للبنيناحيائيمجتبى محمد يحيى عباس24072522411011120

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد باسم محمد عبد الحسن24082522411011125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد باقر حسنين هادي جاسم24092522411011128

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد باقر عباس موسى24102522411011129

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الحمزه حسين24112522411011130

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد رياض كاظم عبد24122522411011139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين عبادي محمد24132522411011142

كلية القانون/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد علي طيف هاشم علي24142522411011145

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد غازي سوادي عبيد24152522411011147

كلية الزراعة/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد ناجح تركي فرج24162522411011150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمود حسن عبد حسين24172522411011152

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية ميسان للبنيناحيائيمرتضى عبد المحسن شاكر سعد24182522411011158

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية ميسان للبنيناحيائيمسلم سعد احمد علي24192522411011161

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية ميسان للبنيناحيائيمسلم عقيل رزاق مطر24202522411011162

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى اياد كاظم حسن24212522411011164

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى محمد دعبول محسن24222522411011173

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى منتظر قدري شمران24232522411011174

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى هيثم مالك عبد24242522411011176

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياكثم علي راضي موسى24252522411012015

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامجد عبد هللا جبار عبد الزهره24262522411012016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير احمد صالح حسن24272522411012017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير حيدر جبار اعطيه24282522411012018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير صالح علي حسين24292522411012019

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير عبد زيد مشكور حسون24302522411012021

كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيجعفر زكي يحيى ناجي24312522411012029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحبيب هادي امان حسين24322522411012034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسن داخل عبد عطشان24332522411012037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسن رعد عباس عبد24342522411012038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسن عوده كيطان لفته24352522411012045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين تحسين نعمه حمزه24362522411012049
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين صاحب حسن صاحب24372522411012050

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين عبد علي خلف رمضان24382522411012054

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين عدنان عبد عون عزيز24392522411012055

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0088.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين علي اسماعيل رحيم24402522411012056

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبد الصاحب عباس24412522411012058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبد مسلم كاظم24422522411012059

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين قاسم حسن غازي24432522411012063

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين مجيد خرباط عباس24442522411012065

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين نجم عبد حسن24452522411012066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحيدر حكيم محسن كاظم24462522411012068

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحيدر سعد رزاق عباس24472522411012070

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحيدر صفاء حسين هادي24482522411012071

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيزيد اياد جابر كاظم24492522411012079

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيزيد نجم عبد هادي خويلدي24502522411012085

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد احمد فرحان شاهين24512522411012089

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد جمال حسين كاظم24522522411012090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد صالح جميل رحيم24532522411012093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد علي عبد المنعم صالح24542522411012095

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسالم عادل حمد عباس24552522411012099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيصادق علي محمد علوان24562522411012103

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيصدام علي جبار برهان24572522411012105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيصالح سامي غضبان عبد العباس24582522411012106

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيظاهر محسن محمد حسن24592522411012107

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعادل عبد العزيز عبد االله جثير24602522411012108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعباس فاضل حمد كريم24612522411012112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا جعفر هاشم جعفر24622522411012113

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر جواد كاظم24632522411012114

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد هللا طاهر سليم شعالن24642522411012115

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عباس كاظم عبد زيد24652522411012116

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد هللا علي هادي مهدي24662522411012117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد هللا منتصر منذر جعفر24672522411012118

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي احسان حمودي حميد24682522411012121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي احسان محمد موسى24692522411012122

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي السجاد محمود حسين داود24702522411012124

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسين حمزه يوسف24712522411012132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد الحسين24722522411012134

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي رحيم جوده احمد24732522411012139

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي صاحب عزيز صالح24742522411012143

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عادل ضياء حيدر24752522411012145

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق جواد عبد الكاظم24762522411012148

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الرضا حسان عبد الحسن24772522411012149

كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي مقداد نعمه كاظم24782522411012153
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي ميثم جابر مطرود24792522411012154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي ناطق حمزه جبر24802522411012156

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيكرار محمد صبار عمران24812522411012164

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيكمال الدين صالح حمزه محمد24822522411012166

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمؤتمن كاظم جواد كاظم24832522411012167

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمؤمل جواد كاظم حسن24842522411012168

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمثنى باسم شرهان عبد العباس24852522411012173

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسن سعيد عبد علي24862522411012176

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد الجواد علي هادي مهدي24872522411012182

كلية التمريض/جامعة الكوفة678.0096.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر رياض جدعان محيل24882522411012185

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم جواد24892522411012192

كلية الفقه/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد حسام يوسف موسى24902522411012193

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد حيدر حسن محمد24912522411012195

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد راضي ناصر حسين24922522411012196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0071.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الرسول حسين داود24932522411012198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين صالح24942522411012212

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد علي مصطفى عبد الكاظم حسين24952522411012215

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عمار هادي صاحب24962522411012216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم هادي عطشان24972522411012221

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد مرتضى حسين كاظم24982522411012224

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد اليمه طاهر24992522411012228

كلية االثار/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى سامي غضبان عبد25002522411012229

كلية الزراعة/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى عبد الزهره عبد العباس عكله25012522411012231

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمسلم طاهر عبد اليمه طاهر25022522411012238

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل محمد صافي25032522411012240

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد كاظم والي25042522411012243

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى باسم عبد الحسين صاحب25052522411012245

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي يحيى عباس25062522411012248

كلية اآلداب/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر اسعد عبود حميد25072522411012255

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر بهاء عبد الرزاق ابراهيم25082522411012256

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر سعد كاظم حمادي25092522411012257

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسن عالوي مجيد25102522411012258

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر نجم عبد هللا نجم25112522411012259

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0087.71اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمهدي حسين عبد علي محمد25122522411012261

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيياسين محمد علي عزيز محمود25132522411012267

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيأمير محسن مهر سلمان25142522411014003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائياحمد حسين اسود حسين25152522411014007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائياحمد حمزه نهيب نعمه25162522411014008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائياحمد عكوفي ملبس حاذور25172522411014011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائياحمد علي حسن صافي25182522411014013

كلية االعالم/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيامير اسماعيل مسلم عبود25192522411014018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان583.0083.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيجعفر عبد هللا فاضل حمود25202522411014025

230 من 60صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيجعفر محمد فليح حسن25212522411014026

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحاتم رحمن نهير تويلي25222522411014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسن علي حسين حسوني25232522411014031

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين بشير جهاد حسن25242522411014039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين سعود علي عطيه25252522411014045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد سعدون25262522411014050

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين علي موسى عمران25272522411014051

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين كريم محمد عالوي25282522411014053

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر رشيد جبار محسن25292522411014056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيرحيم زغير عباس موسى25302522411014062

كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيزيد صدام حسين هادي25312522411014064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيزيد عدنان كاظم حسن25322522411014065

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيسجاد حاتم حسين مشكور25332522411014068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين راهي بعيوي25342522411014069

كلية اآلداب/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيسجاد سمير نعمه حسون25352522411014070

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيسيف أسامه عبداألمير مراد25362522411014073

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيصالح سعد داود سلمان25372522411014076

كلية التربية/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيصفاء طاهر عبد األمير هادي25382522411014077

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعاصم باسم دهش حمادي25392522411014080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعباس محمد مهدي منصور25402522411014084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد هللا رحاب جودي عبد الشهيد25412522411014087

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سعد كريم حسين25422522411014088

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سالم عارف عزوز25432522411014089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي تحسين ناجي حسين25442522411014093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي شاكر رحيم هادي25452522411014101

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي صباح حسن حمزة25462522411014102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي عبد هللا فاضل حمود25472522411014104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي فاضل هادي بعيوي25482522411014107

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية624.0089.14اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي محسن حسن جاسم25492522411014109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي محسن طارش عبد علي25502522411014110

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمجاهد عباس نعمه حسن25512522411014126

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الحمزه حسون25522522411014128

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن داخل جاسم25532522411014134

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد ذياب مردان عجيل25542522411014139

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل عبد هللا هواله25552522411014147

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد عبادي جبير حنتوش25562522411014148

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد مالك رزاق حسين25572522411014155

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين مراد25582522411014176

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد فليح حسن25592522411014178

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمنتظر لطيف خضر محسن25602522411014183

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية الحيرة للبنيناحيائياحمد باسم محمد جاسم25612522411015002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الحيرة للبنيناحيائيايوب وليد صبحي حسن25622522411015011

230 من 61صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الحيرة للبنيناحيائيحسن حسام محسن موسى25632522411015013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الحيرة للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحسين علي25642522411015015

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الحيرة للبنيناحيائيحسين حيدر محمد رضا كاظم25652522411015016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الحيرة للبنيناحيائيحيدر علي احمد فالح كاظم25662522411015022

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الحيرة للبنيناحيائيذو الفقار سعيد محمد جاسم25672522411015024

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الحيرة للبنيناحيائيضياء صدام عواد حسين25682522411015030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الحيرة للبنيناحيائيعلي حسن رحيم محمد25692522411015035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الحيرة للبنيناحيائيعلي هادي محسن عكاب25702522411015038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الحيرة للبنيناحيائيعلي وعد علي عباس25712522411015040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86اعدادية الحيرة للبنيناحيائيكرار سجاد هادي نجم25722522411015044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمجتبى زمن عبد نعمه25732522411015048

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمحمد اسماعيل نعاس طعيمه25742522411015051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمحمد عبد الحمزه عبد دبوش25752522411015055

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمحمد عدي عباس جاسم25762522411015056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمحمد مسلم عبد الزهره عبد العظيم25772522411015059

كلية التربية/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمسلم عبد الزهرة جبر عبد25782522411015062

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الحيرة للبنيناحيائييوسف احسان حمزة هادي25792522411015069

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية العزة للبنيناحيائياحمد مؤيد عبد الحمزه كاظم25802522411016001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية العزة للبنيناحيائيامير جميل خماط عباس25812522411016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية العزة للبنيناحيائيامير سليم عزيز عبد الرحيم25822522411016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية العزة للبنيناحيائيامير قاسم عبيد علوان25832522411016004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية العزة للبنيناحيائيحبيب سعيد اسماعيل سوادي25842522411016006

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية العزة للبنيناحيائيحسنين حيدر فضل عبد السادة25852522411016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين جعفر مجيد حميد25862522411016010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين عبد اليمه كريم عزوز25872522411016012

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية العزة للبنيناحيائيحمزة كاظم عبد الجليل نعمه25882522411016016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر محمد عبيد عواد25892522411016019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية العزة للبنيناحيائيسيف علي عبد الحسين حسن25902522411016023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية العزة للبنيناحيائيسيف محمد هاتف ناهي25912522411016025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية العزة للبنيناحيائيعالء نعمان عبود عبد الخضر25922522411016032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي شاكر شالكه جبر25932522411016036

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي عباس لفته كحط25942522411016037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية العزة للبنيناحيائيكاظم حيدر كاظم ناجي25952522411016041

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر كوكب هادي25962522411016046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد جاسم هلول عبيد25972522411016047

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد فاضل لفته منهل25982522411016051

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد هادي رحيم طالب25992522411016052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية العزة للبنيناحيائيمرتضى نصير مهدي ناجي26002522411016055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمصطفى سجاد كريم ديدب26012522411016058

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر جبار ابو شناة بدان26022522411016062

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية العزة للبنيناحيائيهشام عبد الكاظم عبد كاظم26032522411016064

كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيابو الحسن رؤوف شاكر نجم26042522411018005
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كلية االثار/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائياحمد ناصر عبد شهيب26052522411018010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيجعفر أياد عبد الساده مهدي26062522411018015

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسن علي حسين حبيب26072522411018021

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسنين عون مهدي عبد الرضا26082522411018027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحمزه امجد قاسم عبود26092522411018037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحيدر هاشم حسين حريب26102522411018042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0067.14اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيرضا باقر صويح عباس26112522411018045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيسامي جالل عزيز جاسم26122522411018051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597.0085.29اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعباس امين صادق باقر26132522411018055

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعبد هللا عقيل مسلم مهدي26142522411018060

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي حبيب سوادي شالل26152522411018066

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي حسين علي فاضل26162522411018069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي حميد سعيد كاظم26172522411018071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي سالم موازي جاهل26182522411018073

كلية القانون/جامعة الكوفة649.0092.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي عامر صويح عباس26192522411018075

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599.0085.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي عبد االمير جبار حمادي26202522411018076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي واثق خيري حسن26212522411018083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمجتبى رافع احمد محسن26222522411018092

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمجتبى عدي عبد الباري جودي26232522411018093

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد باقر حسن صالح علي26242522411018096

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد باقر رحيم مهدي محمد26252522411018097

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد علي حسنين راضي عبد الحسن26262522411018113

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد غسان محمد جواد راضي26272522411018115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد الباري جودي26282522411018117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد مهدي حسين عبد الكريم عبد الزهرة26292522411018123

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد مهند صالح جاسم26302522411018125

كلية العلوم/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمرتضى تغلب سعد عبد الجليل26312522411018126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمصطفى عدنان عمران موسى26322522411018134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمصطفى يعقوب يوسف محمود26332522411018138

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمقتدى حسين عزيز كاطع26342522411018139

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمقتدى نصير جعفر عبد علي26352522411018142

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمهيمن عادل كاظم شيحان26362522411018145

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيياسر حيدر عطيه كاوه26372522411018147

كلية التربية/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية االبراج للبنيناحيائياحمد رحمان عبد عباس26382522411023002

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0080.57اعدادية االبراج للبنيناحيائياحمد ظافر خضير نعمة26392522411023003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86اعدادية االبراج للبنيناحيائياحمد قاسم جابر هاشم26402522411023005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسن حيدر عبد الزهره كشاش26412522411023008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة638.0091.14اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسنين عبد الحسن فارس عبيد26422522411023010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسنين كاطع طراد راضي26432522411023011

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسين فاضل جاسم حمادي26442522411023012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية االبراج للبنيناحيائيحمزه حسام مهدي حسن26452522411023013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية االبراج للبنيناحيائيرياض علي حسين عروج26462522411023016
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كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية االبراج للبنيناحيائيزياد جابر كريم مردان26472522411023017

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية االبراج للبنيناحيائيسمير يونس عبد علي مايح26482522411023019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية االبراج للبنيناحيائيعلي احمد حسن عبد الكاظم26492522411023023

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية االبراج للبنيناحيائيعلي عالء احمد عبد زيد26502522411023029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية االبراج للبنيناحيائيكرار حيدر خضير مهدي26512522411023031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد باقر اياد عبد الحسين حميدي26522522411023033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد خالد عبد هللا حسن26532522411023037

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد رضا فالح حسن عبد العباس26542522411023038

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد كاطع طراد راضي26552522411023041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية االبراج للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد الهادي كاظم26562522411023047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية االبراج للبنيناحيائيمصطفى عايد كريم مردان26572522411023048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء449.0064.14اعدادية االبراج للبنيناحيائيمهدي حميد هاتف محمد26582522411023049

كلية الزراعة/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية االبراج للبنيناحيائيميثم عبد الرضا عبد زيد صالح26592522411023052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيحسين اباذر محمود قاسم26602522411026007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة631.0090.14اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيحسين عبد الرضا علي عبود26612522411026010

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيحسين كاظم محسن كاظم26622522411026011

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيحيدر حبيب ايلول حمد26632522411026013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيصاحب انوار صاحب هادي26642522411026020

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعباس حيدر جواد كاظم26652522411026021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعباس علي فالح حسن26662522411026022

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الرزاق عبود26672522411026026

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي رائد ياس خضير26682522411026027

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0087.14اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي صباح عباس عريان26692522411026030

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد احسان عدنان رسول26702522411026035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد باقر عدي عقيل خلف26712522411026036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد رضا ميري مجيد عزيز26722522411026040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمرتضى خالد نعمه حسين26732522411026043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمسلم زهير جليل ابراهيم26742522411026044

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمصطفى نعمه نجيمان دبيس26752522411026046

كلية العلوم/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمقتدى احمد عبد المحسن محمد علي26762522411026047

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمنتظر دالل فليح حسن26772522411026048

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمهدي سعيد مهدي عباس26782522411026051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيحسين محمد كاظم حسين26792522411027017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيزيد عواد جابر عوده26802522411027025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيعادل محمد عبد العالي جابر26812522411027029

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0083.29اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيعلي الدر باسم عبد الحسن عبد الحسين26822522411027031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيكرار قيصر اعذيب مونس26832522411027037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمحمد رائد مهدي مهيني26842522411027042

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمحمد عباس هادي كاني26852522411027044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمحمد منصور عبد االمير ابراهيم26862522411027049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمحمد مهدي طاهر عكار محمد26872522411027051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمصطفى عوده عباس علي26882522411027059
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كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمصطفى فاضل عبد الزهره نعمه26892522411027060

كلية اآلداب/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمقتدى صالح حسن عبيد26902522411027064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمقتدى عبد الهادي جاهل عبيدش26912522411027065

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمنتظر عبد الهادي جاهل عبيدش26922522411027066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيمنتظر مهدي جاسم محمد26932522411027067

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة672.0096.00اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائينعيم علي نعمه وناس26942522411027071

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.2098.60ثانوية المتميزيناحيائيأحمد رائد محمد رضا عمران26952522411030001

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.2897.47ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم خليل عبد األمير عبد علي26962522411030002

كلية الطب/جامعة الكوفة711.76101.68ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم وسام ساجت ناصر26972522411030003

كلية الطب/جامعة الكوفة712.84101.83ثانوية المتميزيناحيائياحمد باسم متعب هادي26982522411030004

كلية الطب/جامعة الكوفة703.68100.53ثانوية المتميزيناحيائياحمد حسين ممتاز حسين26992522411030005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.6096.51ثانوية المتميزيناحيائياحمد خلف علي خلف27002522411030006

كلية الطب/جامعة سومر696.7699.54ثانوية المتميزيناحيائياحمد صفاء هادي حنون27012522411030007

كلية الطب/جامعة الكوفة714.00102.00ثانوية المتميزيناحيائياحمد عبد الحميد احمد عبد الحميد27022522411030008

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.68100.24ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي سوادي كاظم27032522411030009

كلية الطب/جامعة الكوفة714.00102.00ثانوية المتميزيناحيائياحمد فراس مهدي نعمه27042522411030010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل647.2892.47ثانوية المتميزيناحيائياحمد مهند رضا عبد العزيز27052522411030012

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية المتميزيناحيائيالمرتضى أحمد نوري هاشم27062522411030013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة560.9680.14ثانوية المتميزيناحيائيامير هاشم ناجي عزوز27072522411030015

كلية الطب/جامعة الكوفة710.76101.54ثانوية المتميزيناحيائيامين اسعد رسول محمد جواد27082522411030016

كلية الطب/جامعة الكوفة709.52101.36ثانوية المتميزيناحيائيايهم حسين حميد حسن27092522411030017

كلية الطب/جامعة تكريت695.8499.41ثانوية المتميزيناحيائيايهم عمار عبد الصاحب محمد حسن27102522411030018

كلية الطب/جامعة الكوفة709.60101.37ثانوية المتميزيناحيائيجعفر زياد صباح عبد الهادي27112522411030019

كلية الطب/جامعة الكوفة706.84100.98ثانوية المتميزيناحيائيجعفر قاسم نعمه حسين27122522411030020

كلية العلوم/جامعة بغداد635.1290.73ثانوية المتميزيناحيائيجعفر هادي سلمان زبون27132522411030021

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.1296.02ثانوية المتميزيناحيائيجعفر يعرب رياض عباس27142522411030022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.8897.98ثانوية المتميزيناحيائيحسن المجتبى احمد هاشم جاسم27152522411030023

كلية الطب/جامعة الكوفة706.28100.90ثانوية المتميزيناحيائيحسن انيس طالب حسن27162522411030024

كلية الطب/جامعة الكوفة710.52101.50ثانوية المتميزيناحيائيحسن محمد عبد الزهرة ناجي27172522411030026

كلية الطب/جامعة الكوفة710.48101.50ثانوية المتميزيناحيائيحسن محمد عبد مسلم فاهم27182522411030027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية المتميزيناحيائيحسن هادي عبد جبر27192522411030028

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.1284.02ثانوية المتميزيناحيائيحسين احمد حسين علي27202522411030029

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية المتميزيناحيائيحسين رياض جاسم محمد27212522411030030

كلية الطب/جامعة الكوفة712.68101.81ثانوية المتميزيناحيائيحسين رياض عزيز حمزة27222522411030031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.4897.78ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي نوري مردان27232522411030035

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.5691.22ثانوية المتميزيناحيائيحسين فالح سامي حسين27242522411030036

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0496.72ثانوية المتميزيناحيائيحسين محمد عبد الزهرة ناجي27252522411030037

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.4895.21ثانوية المتميزيناحيائيحسين هيثم ماجد عبد الحسين27262522411030038

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.6895.24ثانوية المتميزيناحيائيحسين وسام كاظم لفته27272522411030039

كلية الطب/جامعة بابل706.36100.91ثانوية المتميزيناحيائيحيدر رائد محمد عبد الجليل27282522411030040

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية المتميزيناحيائيحيدر سعد غازي طالب27292522411030041

كلية الطب/جامعة الكوفة704.44100.63ثانوية المتميزيناحيائيحيدر عماد محمد عبد هللا27302522411030043
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.8499.55ثانوية المتميزيناحيائيخضر طالب عبد الجليل جاسم27312522411030044

كلية الطب/جامعة الكوفة704.68100.67ثانوية المتميزيناحيائيرضا حيدر علي خلف27322522411030045

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.2893.33ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين زهير كاظم مهدي27332522411030046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.3298.76ثانوية المتميزيناحيائيسجاد سعد مجيد هادي27342522411030047

كلية الطب/جامعة الكوفة707.44101.06ثانوية المتميزيناحيائيسيف سلطان عزيز طالب27352522411030048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.3696.62ثانوية المتميزيناحيائيسيف ضياء قبيل كريم27362522411030049

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.52100.36ثانوية المتميزيناحيائيعباس سامر محمد باقر عبد27372522411030050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.6898.24ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن منير عباس عبد الكاظم27382522411030051

كلية الطب/جامعة الكوفة710.00101.43ثانوية المتميزيناحيائيعلي اكبر حسين نعيم جحيل27392522411030052

كلية الطب/جامعة الكوفة713.00101.86ثانوية المتميزيناحيائيعلي جواد هادي علي27402522411030053

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.6099.09ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عبد عوده27412522411030055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.4896.78ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر كاظم حسين27422522411030057

كلية الطب/جامعة الكوفة709.12101.30ثانوية المتميزيناحيائيعلي رضا حسين عبد العباس عسر27432522411030058

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.5299.79ثانوية المتميزيناحيائيعلي سجاد شعبان عبود27442522411030059

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.6098.66ثانوية المتميزيناحيائيعلي عادل صاحب علي27452522411030060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل644.7292.10ثانوية المتميزيناحيائيعلي عقيل محمد علي عبود27462522411030061

كلية الطب/جامعة الكوفة708.68101.24ثانوية المتميزيناحيائيعلي غانم هويدي عبد27472522411030062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.9299.27ثانوية المتميزيناحيائيعلي قاسم عطيه تومان27482522411030063

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.4497.35ثانوية المتميزيناحيائيعلي كرار جابر حبيب27492522411030064

كلية الطب/جامعة الكوفة710.84101.55ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد عبد الحسن مراد27502522411030065

كلية الطب/جامعة واسط700.52100.07ثانوية المتميزيناحيائيعلي مشتاق طالب كريم27512522411030066

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57ثانوية المتميزيناحيائيعلي منتظر عيسى مهدي27522522411030067

كلية الطب/جامعة الكوفة711.76101.68ثانوية المتميزيناحيائيغيث عمار حسون خضير27532522411030069

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائيفاضل اسامه فاضل عبد علي27542522411030070

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.44100.21ثانوية المتميزيناحيائيفرزدق علي لواء عبد المهدي27552522411030071

كلية الطب/جامعة الكوفة710.68101.53ثانوية المتميزيناحيائيقاسم جمال عباس كاظم27562522411030072

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.9299.99ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل وميض عبد الهادي عبد الحسين27572522411030075

كلية الطب/جامعة المثنى697.9299.70ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد صدام سلمان27582522411030076

كلية الطب/جامعة الكوفة710.84101.55ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد عدنان صاحب27592522411030077

كلية العلوم/جامعة بغداد627.1289.59ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اياد زغير غازي27602522411030079

كلية الطب/جامعة االنبار697.6899.67ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اياد كامل عبد العباس27612522411030080

كلية الطب/جامعة الكوفة710.92101.56ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر رزاق حمزه محسن27622522411030081

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.68100.24ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر ناصر حسين كاظم27632522411030082

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز683.8497.69ثانوية المتميزيناحيائيمحمد تقي احمد هاشم حسين27642522411030083

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.8081.26ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جعفر حسين عبد فياض27652522411030085

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.7697.97ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جواد عطا غني عبد الواحد27662522411030086

كلية التربية/جامعة الكوفة596.8485.26ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن حميد محسن حسين27672522411030088

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.9698.71ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين احمد محمد باقر مجبل27682522411030089

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين موسى علي27692522411030091

كلية الطب/جامعة الكوفة705.88100.84ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين نبيل شاكر عبود27702522411030092

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.2897.61ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد العباس حمود27712522411030094

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.1297.87ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا باقر فيصل عبد الزهره27722522411030096
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كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا حيدر جاسم هادي27732522411030097

كلية الطب/جامعة الكوفة711.92101.70ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا كاظم طالب حسين27742522411030099

كلية الطب/جامعة الكوفة713.84101.98ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا ناظم عباس فرمان27752522411030100

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.2099.89ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رضا نعيم عبد المحسن اسماعيل27762522411030101

كلية الطب/جامعة المثنى697.8499.69ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صادق احمد محمد كاظم27772522411030102

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي احمد كاظم رشيد27782522411030104

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.4499.63ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي عبد الصاحب كاظم27792522411030105

كلية الطب/جامعة الكوفة710.20101.46ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي عماد صالح جوهر27802522411030106

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.5697.94ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي محمد حسين عباس27812522411030107

كلية الطب/جامعة المثنى697.8099.69ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي فالح محمد علي جاسم27822522411030109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.3695.34ثانوية المتميزيناحيائيمحمد هدير موسى جعفر27832522411030110

كلية الطب/جامعة الكوفة711.00101.57ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى حيدر مرزه رحيم27842522411030111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.1698.02ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى ضياء طوير هادي27852522411030112

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.2497.89ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى باسل نوري عبد مرزة27862522411030113

كلية الطب/جامعة الكوفة709.76101.39ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عدي محمد عباس27872522411030115

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.6096.66ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي محسن ناصر27882522411030116

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.1298.87ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد عبد ضامد27892522411030117

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى امجد عبد الهادي راجي27902522411030118

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.2894.18ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر مهدي هاتف كاظم27912522411030119

كلية الطب/جامعة الكوفة709.68101.38ثانوية المتميزيناحيائيمهدي باقر مهدي احمد27922522411030120

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.4497.21ثانوية المتميزيناحيائيمهدي صالح طالب نمنم27932522411030122

كلية الطب/جامعة الكوفة711.84101.69ثانوية المتميزيناحيائيمهند عاصم رحيم غراب27942522411030124

كلية الطب/جامعة الكوفة705.92100.85ثانوية المتميزيناحيائيموسى عباس حسن رحيم27952522411030125

كلية الطب/جامعة الكوفة711.92101.70ثانوية المتميزيناحيائيياسر فارس عبد الرحيم حاتم27962522411030126

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.8095.11ثانوية المتميزيناحيائييوسف احمد محمد حسين محمود27972522411030127

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائياياد محذوف محمد مسلم27982522411031005

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحازم جابر خضر حرز27992522411031007

كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0076.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسن حجام عاجل دوح28002522411031008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسن رحيم شنيار دخيل28012522411031009

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسن عبد الكريم عبد الواحد مبروك28022522411031010

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0091.71ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسن محمد عبد الواحد جبر28032522411031011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسين احمد خيون ماحصل28042522411031013

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحيدر عبد الغفار عبد الحسين ناصر28052522411031019

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحيدر كرار عبد الرزاق حسين28062522411031020

كلية التربية األساسية/جامعة سومر525.0075.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيرحيم ناصر محسن منشود28072522411031021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر477.0068.14ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعباس عبد الغني عباس جعفر28082522411031032

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعباس علي دريول ساحل28092522411031033

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعباس كاظم خيون ماحصل28102522411031035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعبد هللا حيدر داخل كاظم28112522411031039

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعبد المهدي وحيد كاظم تيفوخ28122522411031040

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعلي رعيد ساجت كاطع28132522411031043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل630.0090.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعلي محمد مالح عبيد28142522411031049
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيكرار جهاد حاكم منهل28152522411031051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيكرار رشيد شطراوي فنجان28162522411031052

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيماجد رحم هجهوج منذور28172522411031056

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد باقر محمد جاسم محمد28182522411031059

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى589.0084.14ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد رمان صكر زنيد28192522411031061

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد علي خرباط فرج28202522411031064

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمسلم مهند حسن حبوس28212522411031069

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمصطفى احمد فياض جوده28222522411031070

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمصطفى كاظم عبد كنين28232522411031072

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائينعيم ناصر محسن منشود28242522411031076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيامير علي كاظم حبيب28252522411032003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيعبد الحسين عبد هللا عبد الحسين زباله28262522411032010

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيمحمد ضياء عباس عبيد28272522411032016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيمحمد نبيل كريم موسى28282522411032018

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا عبد الكاظم عبد الزهره28292522411032019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيابراهيم نبيل منصور حسن28302522411033003

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد سعد فاضل خضير28312522411033006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد علي عامر عبد الهادي28322522411033009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد فارس محمد حسين28332522411033010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيالحسن محمد عبادي عبد موسى28342522411033014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيايهم امجد عبد الحميد عباس28352522411033017

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0078.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيباقر محمد راضي عبود28362522411033019

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيجعفر عباس كاظم جعفر28372522411033022

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسن فارس حسين علي28382522411033024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين حليم هاني حسن28392522411033031

كلية الطب/جامعة الكوفة713.44101.92اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين حيدر حياوي جابر28402522411033032

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين رجب28412522411033038

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين مهند فالح حسن28422522411033043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين ياس خضير اسود28432522411033044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية566.0080.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيحيدر اسعد عباس محسن28442522411033047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيرضا علي عبود سليم28452522411033054

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيزيد عباس عبد العالي مهدي28462522411033058

كلية اآلداب/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيزيد كريم سعيد منفي28472522411033060

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيزين العابدين راضي هادي حسن28482522411033061

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيسيف احمد عريس عبد الرؤوف28492522411033069

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.9697.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيسيف الدين حميد كريم شعالن28502522411033070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيشبر فالح جاسم حسين28512522411033072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس فاضل علي سلمان28522522411033079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد الحسين رسول عبد الحسين موسى28532522411033080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا عباس صالح عباس28542522411033082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي احمد لطيف عباس28552522411033084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي امجد عبد الحميد عباس28562522411033086
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كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي حسن طعمه سعد28572522411033090

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.1690.45اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي حسين فالح فرهود28582522411033091

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.2894.04اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي رضا حسين جبر وهاب28592522411033092

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي رعد هاتف حميد28602522411033093

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي شعبان كريم عبد الحسين28612522411033095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي منهل كامل هنهان28622522411033098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي هويدي محمد تريجي28632522411033099

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيفضل عباس عبد العالي مهدي28642522411033104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيقيصر مقداد عطيه عباس28652522411033105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة428.0061.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيكرار حيدر محمد رضا جاسم28662522411033107

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيليث نجاح كريم دهام28672522411033109

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل حميد علي جاسم28682522411033110

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل محمد هادي معيوف28692522411033111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيمجتبى عالء حسين مهدي28702522411033116

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد الحسين عمار شريف محمد حسين28712522411033119

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء687.3698.19اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد باقر زين العابدين علي عبد الحسن28722522411033121

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم جحالي28732522411033125

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد حسين مصلح جاسم محمد28742522411033126

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد رضا جميل سعيد28752522411033129

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الزهره مهدي28762522411033130

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد صادق احمد محمد مراد28772522411033132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد صادق علي محسن سلمان28782522411033133

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء648.0092.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد عاصم عبد الحسن حمد28792522411033134

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين حمد28802522411033138

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيمسلم حيدر ناجي كاظم28812522411033147

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى مثنى جابر عبد الساده28822522411033155

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى نصير كريم جوده28832522411033158

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيميثم سعد حسين سلمان28842522411033166

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيياسر عامر رزاق محمد28852522411033169

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيابو طالب رحيم عبد الرضا جاسم28862522411035005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية565.0080.71اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائياحمد اركان جبار صبر28872522411035007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائياحمد علي عبد الحر حسين28882522411035010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيباقر سمير شاكر محسن28892522411035027

كلية االثار/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيجعفر محمد صالح مهدي28902522411035031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسن سجاد عبد الحسين مهدي28912522411035034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسن ظاهر حبيب عبيد28922522411035035

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسن عالء محسن جاسم28932522411035037

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.0091.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسين صادق كاظم خنياب28942522411035047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسين فاضل مراد كريم28952522411035054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسين يعقوب حسن هاشم28962522411035061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحمزه صباح نوري مطر28972522411035063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيزيد حسين عبيد عطيه28982522411035079
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيسجاد رحيم جابر عاجل28992522411035087

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد الكاظم كامل عبد هللا29002522411035088

كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد علي حسين كاظم29012522411035089

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيصادق عبد الكاظم عيدان عبيد29022522411035097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيصالح علي زياد راضي29032522411035098

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى498.0071.14اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيطاهر حاكم زباله شاكر29042522411035102

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعباس علي حسن راضي29052522411035110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعباس علي عبد الحر حسين29062522411035111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعبد االمير مهدي فاضل عباس29072522411035114

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محسن طعمه محمد29082522411035118

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعزيز سالم سرحان ذيبان29092522411035120

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي سعد عباس عوفي29102522411035135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي عباس عواد محمد29112522411035140

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي عدنان رحيم جبر29122522411035141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي محسن حسين علي29132522411035147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعلي مسلم محمد سلمان29142522411035148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيكرار حسن مجيد حمزه29152522411035159

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيكريم رشيد كريم مظلوم29162522411035166

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمؤمل عبد الكاظم امانه محمد29172522411035169

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد االمين فارس شاكر محسن29182522411035176

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0091.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد نعمه صالح29192522411035177

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين ابراهيم رحيم29202522411035184

كلية اآلداب/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم مالك29212522411035188

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد شاني عوده29222522411035193

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية690.0098.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم امانه محمد29232522411035195

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد وهب شمران محسن29242522411035198

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0093.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمرتضى كاظم جبير راضي29252522411035202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمسلم مجبل عبد زيد عباس29262522411035205

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمسلم هادي عبد الحسين عبد علي29272522411035206

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد زيد علي حسن29282522411035211

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي هاشم شمخي29292522411035213

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمقتدى صالح مهدي علوان29302522411035217

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمقتدى كاظم نعمه علوان29312522411035218

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمهدي حسين رحيم منديل29322522411035223

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمهند حسين زوير برهان29332522411035225

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية القادسية للبنيناحيائيجعفر راتب عبد باجي29342522411038007

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية القادسية للبنيناحيائيحسن عادل مالك فحل29352522411038008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية القادسية للبنيناحيائيحمزه عدنان عبد الحمزه سهيل29362522411038015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية القادسية للبنيناحيائيستار سيطر عطوان سهر29372522411038018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية القادسية للبنيناحيائيعلي عائد حمزه جاسم29382522411038025

كلية التربية/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية القادسية للبنيناحيائيمسلم رزاق عبد الزهره مريهج29392522411038030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية القادسية للبنيناحيائيمهدي حمزه عبيد حسن29402522411038037
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كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيحسين عادل عباس عيدان29412522411039007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيزيد علي شاكر عبود29422522411039016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيعباس مكي عبد الحسين راهي29432522411039022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيفاضل احمد ناصر عبد الحسين29442522411039027

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيمسلم صالح ارحيم جبر29452522411039031

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيهادي حسين عبد زيد جويد29462522411039034

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيأبو الفضل علي جليل رحيم29472522411041001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيايمن عالء عبد المحسن محمد نوري29482522411041005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيباعث عدي حاتم رزاق29492522411041006

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسن احمد ابراهيم كريم29502522411041007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسن صباح مهدي محسن29512522411041008

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحيدر كرار يعقوب يوسف29522522411041012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحيدر كريم عبد اللطيف محمد حسين29532522411041013

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيزيد الدين حيدر شاكر عبد29542522411041014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيزيد حسن محمد علي عباس29552522411041015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيزين العابدين هشام محسن محمد صادق29562522411041016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيسيف مهند حسن محمد29572522411041020

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0088.14اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيضياء كريم رسول كزار29582522411041022

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي حازم عامر موسى29592522411041026

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي سعيد جبار جياد29602522411041030

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي فالح عبد الحسن علي29612522411041032

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعلي هشام يوسف حميد29622522411041033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمجيد نزار مجيد كركور29632522411041035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد باسم عبد زيد جبار29642522411041037

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز645.0092.14اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد حسين وليد عادل عباس29652522411041040

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد حيدر عبودي سالم29662522411041042

كلية االعالم/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد رضا عدنان جحيل شدود29672522411041043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد صباح محسن هادي29682522411041044

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمصطفى احسان علي عبود29692522411041049

كلية العلوم/جامعة الكوفة683.0097.57اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمصطفى بهاء موسى حبيب29702522411041050

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمنتظر عيسى حسين محمد29712522411041051

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيياسر عالء صالح هادي29722522411041053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائييحيى زيد عبد الكاظم عبيد29732522411041054

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمرتضى عبدالرزاق عبدالمنعم حسن29742522411041056

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية527.4475.35اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد اياد كاظم تومان29752522413003001

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء535.0076.43اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن المجتبى حيدر هاتف احمد29762522413003004

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن المضيء جبار زامل رهك29772522413003005

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسن ناهي29782522413003006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس رزاق جدوع29792522413003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيذو الفقار قيس محمد علي عبد الزهره29802522413003010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر حميد عبد هللا29812522413003014

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي سعودي جاسم محمد29822522413003018
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمثنى كاظم فرهود علوان29832522413003022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد حاتم كريم خليل29842522413003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد سعودي جاسم محمد29852522413003025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرسول علي جاسم29862522413003027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية544.0077.71ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيأمير درويش عداي عويد29872522413004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيابراهيم فارس ابراهيم عبيد29882522413004002

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيحسين قصي كريم حسين29892522413004006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيزيد عباس ابراهيم حسن29902522413004007

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيسجاد فاضل عبد كاظم29912522413004008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيعلي تحسين كاظم عبد الحسين29922522413004009

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمؤمل حسن هادي فضاله29932522413004012

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمجتبى حسن عبد الهادي هليل29942522413004014

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد حسن صالح29952522413004015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد جبر29962522413004018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية544.0077.71ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيهيثم حسين علي حسين29972522413004020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيياسين حازم حمزه عباس29982522413004021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.3692.19األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائياحمد حامد عبد الرزاق محمد29992522413005003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائياحمد حيدر عباس علي30002522413005004

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.9690.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيجعفر اقدام صمد صاحب30012522413005010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسن صالح حسن محمد حسين30022522413005013

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء532.0076.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين حيدر كاظم مطشر30032522413005019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين عبد االمير جبر جياد30042522413005020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.0073.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين علي عبد الحر موسى30052522413005024

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى616.0088.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحيدر عباس باقر مهدي30062522413005029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحيدر عباس ديوان طوكان30072522413005030

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحيدر قيس زهير عبد االمير30082522413005031

كلية الطب/جامعة كربالء700.52100.07األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيذو الفقار سلمان عكاب سرحان30092522413005033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0897.30األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيزيد حيدر كاظم مطشر30102522413005034

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.7699.11األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيزين العابدين حسين جبار عبد هللا30112522413005036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيسجاد باسم محمد بعيوي30122522413005039

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيضياء الدين نبيل مسلم حسين30132522413005041

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.2494.75األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعبد هللا حسن فليح حسن30142522413005045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي الرضا فالح حسن محمد علي30152522413005049

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة666.4095.20األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي حسن عبد الحسين عبد الكريم30162522413005051

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي رضا جاسم محمد عباس30172522413005052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي ركبان جواد كاظم30182522413005053

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي قاسم شنو نعمه30192522413005055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي كاظم ناصر كاظم30202522413005056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي نجوم عبد الرضا عباس30212522413005057

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيكرار احمد كامل ضخر30222522413005060

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيكميل ميثم حسن راضي30232522413005062

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيكميل نبيل علي حسين30242522413005063
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمبين ضياء هاشم محمد صادق30252522413005064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمجتبى عامر مهدي عبد الزهره30262522413005065

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد اسعد مهدي عبد هللا30272522413005070

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد الصدر عامر نعمه هادي30282522413005071

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد باسم محمد ياسين30292522413005072

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد باقر امجد جليل حافظ30302522413005073

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد باقر حيدر رشيد مجيد30312522413005074

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد باقر زهير رزاق جواد30322522413005075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد باقر محمد خطار30332522413005078

كلية الفقه/جامعة الكوفة548.0078.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد رضا محمد جواد محمد اسحاق محمد حسين30342522413005086

كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0066.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد يحيى علي نقي محمد30352522413005094

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة609.0087.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمرتجى سالم عبد تومايه30362522413005095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى أمجد جواد كاظم30372522413005098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى احمد زهير محمد رضا30382522413005099

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية660.0094.29األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى علي عادل خليل30392522413005102

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين545.0077.86األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى محمد عبيد راهي30402522413005106

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيميثم حاكم فارس كريم30412522413005110

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيالمنتظر جاسم حمودي حسان30422522413006002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيحسين علي شاكر حسن30432522413006006

كلية العلوم/جامعة الكوفة640.0091.43االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيفالح علي دهن علوان30442522413006015

كلية العلوم/جامعة الكوفة639.0091.29االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيمحمد رضا كاظم كريم بادي30452522413006018

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر فارس خليل اسماعيل30462522413007008

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد هللا غازي عباس30472522413008002

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيسرمد حسن هادي جحالي30482522413008004

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة673.0096.14ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كاظم علي كاظم30492522413008005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية535.0076.43ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر احمد كاظم علي30502522413008006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي رحيم عبود30512522413008014

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيمحمد قائد بشار محيل30522522413008015

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية عاصمة الثقافة االهلية للبنيناحيائيسيف ناطق بادي محي30532522413010004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيابراهيم قاسم شنو نعمة30542522413011001

كلية الطب/جامعة الكوفة705.84100.83ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائياحمد احسان سوادي عبد الزهره30552522413011002

كلية الطب/جامعة الكوفة706.84100.98ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائياحمد صالح مهدي صاحب30562522413011003

كلية التمريض/جامعة الكوفة680.1697.17ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيامير عزت هادي حمزه30572522413011004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.4499.92ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيبشير عباس جميل عبد30582522413011005

كلية الطب/جامعة الكوفة711.20101.60ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيجعفر الصادق مهند جميل محمد30592522413011006

كلية الطب/جامعة البصرة697.1299.59ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسن احمد محمد علي صاحب30602522413011007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسين رعد بدر لعيبي30612522413011008

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية692.0498.86ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيرضا عبد الزهرة عليوي كاظم30622522413011009

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيزين العابدين صالح عبد الحسين جيثوم30632522413011010

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيساطع نافع رؤوف حمزه30642522413011011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.68100.38ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعباس عبد الحسين ياسين عبيد30652522413011012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.8498.26ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعقيل صادق عليوي كاظم30662522413011013

230 من 73صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة الكوفة704.64100.66ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعلي عبد العباس محمد علي ابراهيم30672522413011014

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمجتبى علي عبد االمير ماشي30682522413011015

كلية الطب/جامعة الكوفة708.92101.27ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد الصدر جواد كاظم طراد30692522413011016

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد رضا احمد محمد غازي30702522413011019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد صادق احمد جواد كاظم30712522413011020

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد قاسم راضي عباس30722522413011021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية705.64100.81ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمرتضى حسن جواد كاظم30732522413011022

كلية الطب/جامعة الكوفة703.76100.54ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمرتضى فارس جابر كاري30742522413011023

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيابراهيم خليل عبد الزهرة محسن30752522413012001

كلية القانون/جامعة الكوفة643.0091.86االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائياحمد محمد احمد يوسف30762522413012002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0062.57االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيامير زيد كاظم حمود30772522413012003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيبالل جعفر جاسم محمد30782522413012004

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيحسن محمود صالل محمد30792522413012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيحسين وهاب رزاق ابو شون30802522413012007

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيعبد ذو الجالل نهاد جالل فليح30812522413012009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيعمار جعفر جاسم محمد30822522413012011

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيمحمد فاضل عبد عمران30832522413012012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة احيائيوسام مكي عمران موسى30842522413012015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيابو القاسم هادي هاتف كاظم30852522413013003

كلية االعالم/جامعة ذي قار463.0066.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد جاسب حمد حنتوش30862522413013005

كلية العلوم/جامعة الكوفة662.0094.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الرضا علي30872522413013007

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد حسين محمد حمزه30882522413013008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد سالم عبد المحسن عطا هللا30892522413013014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسن داخل عزيز30902522413013016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين نجم عبد30912522413013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الزهره عبد الكريم راضي30922522413013018

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد علي جبار محمد30932522413013019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد علي هادي كاظم30942522413013020

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عماد صبار عبد الحسين30952522413013021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد فالح مهدي عبد الحسين30962522413013024

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد فالح حسن عبيد30972522413013026

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد قحطان عدنان صالل30982522413013027

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد محسن راضي محسن30992522413013028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد مهدي حسن سلمان31002522413013031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد نصير فليح زغير31012522413013032

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياكرم عبد الحسين نجم عبد31022522413013035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيالياس صامت الياس قاسم31032522413013038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير احمد ظاهر محسن31042522413013040

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير اسعد ناصر محسن31052522413013042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير حيدر جرود عبيس31062522413013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير عامر ابراهيم عبد الساده31072522413013051

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.4083.20ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير علي نوري مردان31082522413013056
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير ماجد عبد الجليل حسن31092522413013058

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية595.0085.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير وليد عبد زيد مطيوي31102522413013061

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامين جعفر عمران رحيم31112522413013062

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيبارق باسل كاظم عبد االمير31122522413013065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيباقر صادق ايوب عيسى31132522413013069

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيباقر محمد عبد الرضا عبد31142522413013071

كلية التمريض/جامعة الكوفة678.0096.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر احمد صالح مهدي31152522413013077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق رزاق طالب31162522413013079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر عبد الكريم محمد علي31172522413013080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد حسن مهدي31182522413013081

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر هالل عبد الرضا محمد سعيد31192522413013083

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجواد حيدر جواد عبد31202522413013085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجوادين غانم عطشان غازي31212522413013086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر نعمه بخيت31222522413013092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن زاهد جليل نصيف31232522413013094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن صباح حسين عبيد31242522413013099

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن صالح سيف هللا مرتضى31252522413013100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عزيز عطيه ياسر31262522413013102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسن جبار31272522413013105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن علي عباس عبد31282522413013106

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن علي محمد حمزه31292522413013108

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن علي هادي محمد علي31302522413013110

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عليوي تكليف راضي31312522413013111

كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن لواء حسن عبد الحسين31322522413013114

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين احمد رحيم عبد31332522413013125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين احمد زيد عبد31342522413013126

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر هادي حنون31352522413013131

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين زهير موسى محمد علي31362522413013132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين سعد شاكر كاظم31372522413013133

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء475.0067.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين سعد عبد الرحيم حسين31382522413013134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين سليم مهدي عصواد31392522413013135

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين طالب حسين عليوي31402522413013138

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين عامر كريم مطر31412522413013139

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين عبد علي جاسم مرهون31422522413013141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين علي جهاد عبد االمير31432522413013142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين علي حاتم سعدون31442522413013143

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسن سالم31452522413013144

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين فالح عبد الحسن جبار31462522413013157

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محسن جمعه محسن31472522413013158

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحمزه جمال محمد جالب31482522413013162

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء597.0085.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر اركان لواء مرتضى31492522413013165

كلية التربية/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن عبد الهادي عبيد31502522413013167
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن هادي جابر31512522413013168

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0095.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين محمد علي جواد31522522413013170

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين نصير عبد العزيز31532522413013171

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين هادي عبد الكاظم31542522413013172

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء555.0079.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر غالب عبد عبد الزهره31552522413013177

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر مؤيد شاكر حسن31562522413013179

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0091.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد مزهر جواد31572522413013181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر محمود ابراهيم محمد31582522413013182

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر مهند حسين مزهر31592522413013184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر هيثم كاظم هادي31602522413013185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيذو الفقار عادل عبد الحسن دحام31612522413013192

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيرضا عالء حسين داود31622522413013197

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيرضا محمد حسن عالوي31632522413013198

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيرضوان صباح ناصر حسين31642522413013199

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيرضوان مقداد غالي جاسم31652522413013200

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد احمد سرحان راهي31662522413013201

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد الدين عباس ابراهيم جياد31672522413013202

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد حيدر هادي غازي31682522413013204

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد سعدي احمد حميد31692522413013206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد سليم كرم حسين31702522413013207

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد فليح حسن منسي31712522413013211

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد محمد احمد حميد31722522413013213

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد ناصر نعمه جبر31732522413013215

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ماجد حسن مهدي31742522413013217

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين محمد حسن عباس31752522413013219

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسالم فوحان هاني حرجان31762522413013221

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد سليم حسين كاظم31772522413013226

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد عادل وحيد جليل31782522413013227

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم عبد علي31792522413013231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسعيد عيسى جاسب محمد31802522413013234

كلية اآلداب/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسيف ضرغام عبد الحر حاتم31812522413013237

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية497.0071.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيشاكر جاسم ياسين جاسم31822522413013242

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيشبر علي مهدي شمران31832522413013243

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق سامي حياوي محمد31842522413013245

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق عامر عبد االمير لعيبي31852522413013248

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق علي عدنان حسن31862522413013250

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق قصي حاكم نور31872522413013251

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيضرغام حسن نعمه حسن31882522413013254

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيطاهر ناظم طالب عبد الحسن31892522413013258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيطالل غني طالب حسين31902522413013259

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيطيف مسلم عبد االمير كاظم31912522413013260

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس ابراهيم شاكر كاظم31922522413013262
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس احمد جاسم حمادي31932522413013263

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس احمد عبد الحسن جبر31942522413013264

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر عبد االمير مسلم31952522413013268

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر محمد محمود31962522413013269

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس سعد ناظم عبد هللا31972522413013270

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس صادق عبد الحسين علي31982522413013271

كلية اآلداب/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس عماد صبحي يوسف31992522413013276

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية692.0098.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الزهره محمد حسين32002522413013277

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس محسن طارش عبد علي32012522413013281

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسين حمد32022522413013286

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد رسول باقر32032522413013288

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صاحب عباس عبد زيد32042522413013291

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صافي عدنان عبد الحسين32052522413013292

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان هادي خلوف32062522413013293

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.8897.55ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي جليل حميدي32072522413013294

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الحسين وناس32082522413013297

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مهدي رضا حسين32092522413013298

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ميثم راضي عبد الجليل32102522413013299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا واثق محمد صدر الدين ابراهيم32112522413013300

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي احسان عبد الهادي امين32122522413013304

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي احمد راضي علي32132522413013306

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي احمد نجم عبد32142522413013308

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي امير يحيى مصطفى32152522413013312

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي ثوري هاتف كاظم32162522413013315

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي جواد ميران حسين32172522413013316

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حازم هادي عبد هللا32182522413013317

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عبد كاظم32192522413013320

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين رشيد مسرهد32202522413013324

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم شعالن32212522413013327

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محمد حسن32222522413013329

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محمد علي جواد32232522413013330

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين نعمه حسون32242522413013331

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين هواد تملي32252522413013332

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر جاسم محمد32262522413013333

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر لطيف صالح32272522413013336

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء471.0067.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي ستار خمام ظاهر32282522413013344

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي صباح برهان عباس32292522413013349

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي صباح محسن مرهون32302522413013350

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عامر كاظم محمد علي32312522413013352

كلية العلوم/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عباس فاضل عبد الساده32322522413013355

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير احمد علي32332522413013356

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عالء هاشم جعفر32342522413013359
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عمار علي اكبر محمد32352522413013361

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم طالب محمد32362522413013365

كلية الزراعة/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد صاحب رسول32372522413013369

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبود محسن32382522413013371

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0089.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد غفار محمود32392522413013372

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد كريم ارحيم32402522413013373

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي مسلم ناظم محمد32412522413013376

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.5297.93ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم عباس صكبان32422522413013379

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي نزار جودي كاظم32432522413013381

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي هاشم هاني كاظم32442522413013382

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي هاني محمد مهدي32452522413013383

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي هشام خلف عبيد32462522413013384

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي وثيق عبد مسلم فرهود32472522413013385

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعمار حسين محمد سلمان32482522413013387

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيغدير خم ماجد علي صفوك32492522413013390

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيغياث فارس مهدي صاحب32502522413013392

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفارس فايز حميد جياد32512522413013397

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفاضل عباس مهدي صالح32522522413013398

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفاضل نجم عبد الزهره مرزه32532522413013399

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيقاسم لفته محمد راضي32542522413013404

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكاظم حيدر رسول محمد32552522413013406

كلية الزراعة/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار جمال محمد جالب32562522413013408

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار حسين عليوي جبار32572522413013409

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر طاهر محسن32582522413013412

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد عباس32592522413013413

كلية القانون/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار عباس عبد النبي رديف32602522413013417

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية603.0086.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار مهند رزاق مجهول32612522413013419

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكميل باقر حسن شالل32622522413013421

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيليث غانم هادي مسلم32632522413013423

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمؤمل صباح نوري سلمان32642522413013426

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمالك علي محمود دهش32652522413013431

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمجتبى رسول عبد هللا سلمان32662522413013435

كلية الزراعة/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد الكريم محي فريد32672522413013436

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد احسان عباس جاسم32682522413013442

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد اركان جواد كاظم32692522413013443

كلية الزراعة/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد عبد فريخ32702522413013444

كلية الطب/جامعة الكوفة709.52101.36ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد الجواد خليل عبد العالي علي32712522413013445

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.3293.47ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي عبد الحميد مجيد محمد32722522413013446

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين مطشر دهام32732522413013448

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر سهير عبد الحسين ناصر32742522413013452

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر صالح مهدي كاظم32752522413013453

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عالوي هويدي حالن32762522413013455
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مثنى موسى عاشور32772522413013457

كلية اآلداب/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر معين طالب عباس32782522413013458

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر اياد اسماعيل خليل32792522413013460

كلية االثار/جامعة الكوفة427.0061.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن فاضل جبر حسين32802522413013467

كلية القانون/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين صفاء عبد زيد عبد علي32812522413013468

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد سعد32822522413013469

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر ماجد علي32832522413013473

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد راضي32842522413013474

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.6894.10ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد خضير سابط جودة32852522413013476

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد راجح شاكر شنشول32862522413013477

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا سعد شهيد عبد هللا32872522413013480

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا علي عالم صالل32882522413013482

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا محمد عطيه فيروز32892522413013483

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد زيد حاتم احمد32902522413013487

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق حسين ناهي مطر32912522413013489

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق ميثاق نعمه ثجيل32922522413013494

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء حميد عبد الزهره32932522413013498

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ظافر حمزه حتام32942522413013499

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا نجم عبد32952522413013501

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عطيه سعود محمد32962522413013503

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل جفات عيسى32972522413013504

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل محمد هادي32982522413013505

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء عبد الكاظم جواد32992522413013507

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي سالم عبود سعيد33002522413013517

كلية العلوم/جامعة الكوفة659.0094.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار اموري غانم33012522413013521

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد قحطان عدنان حسن33022522413013527

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود جميل عطشان33032522413013529

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي عماد عبد زيد عطيه33042522413013531

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم محمد عبد الرضا33052522413013533

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد هاشم رضا ابراهيم33062522413013536

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمود عبد الرضا كاظم جواد33072522413013540

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمود فالح مهدي عبد الحسين33082522413013541

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى حافظ عيسى خضير33092522413013543

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى حاكم كريم واجد33102522413013544

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى سعد جابر موسى33112522413013548

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس كاظم حمود33122522413013549

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس محمود حمزة33132522413013550

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا زغير حمزه33142522413013551

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.9299.27ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد العزيز هادي33152522413013555

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمسار قيس تركي عباس33162522413013557

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمسلم خضير مجيد بعيوي33172522413013558

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمسلم عباس مخيف مجهد33182522413013559
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد الحمزه فتالوي هميم33192522413013560

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0082.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمسلم هاشم حسن حنون33202522413013564

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى الصدر قيصر فاضل عبيد33212522413013565

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد نصيف33222522413013566

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0065.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعيد عيدان سعيد33232522413013571

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير شالكه عصواد33242522413013578

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي جواد كاظم33252522413013582

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى ماجد عبد الحسن صادج33262522413013589

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى وائل محمد علوان33272522413013597

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية533.0076.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى احمد مطر سعود33282522413013599

كلية القانون/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى الصدر حيدر جبار كريم33292522413013600

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى جميل مالح حسون33302522413013602

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى حسن عبد الواحد فليح33312522413013603

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى عقيل غالب عبد نور33322522413013605

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي شعالن حسن33332522413013606

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد عدنان احمد33342522413013609

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية630.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر شعالن معيدي عكال33352522413013613

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر صالح نوماس برهان33362522413013615

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر محسن خضير عباس33372522413013618

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر ناظم جبار ساجت33382522413013621

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهدي احمد سعيد صالح33392522413013624

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهدي رسول طالب حسين33402522413013625

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهدي مكي خضير عباس33412522413013629

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهند محمد حسن شكري33422522413013630

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيموسى سالم موسى سلمان33432522413013631

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيموسى قاسم عمران موسى33442522413013632

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيميثم محمد عبد مسلم نصيف33452522413013636

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائينور الدين زيد نعمه احمد33462522413013640

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهادي حسين هادي عبد الكاظم33472522413013641

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهاشم عباس عبيد هاشم33482522413013642

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيوارث سعدي احمد حميد33492522413013643

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيياسين ردام كامل بجاي33502522413013646

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييوسف جواد كاظم مجيد33512522413013649

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0081.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييوسف مجيد عبد الزهره حسب33522522413013652

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييوسف ميثم جاسم محمد33532522413013653

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييوسف ناجي علي محمد عبد الرسول33542522413013654

كلية الطب/جامعة الكوفة710.84101.55ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيادريس شهيد منذور حسن33552522413014003

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياسماعيل نجاح حسن نصيف33562522413014004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير احمد عزيز صاحب33572522413014005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية529.0075.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير حامد بشير سوادي33582522413014006

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير عدي عبد هللا بلو33592522413014007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية692.0098.86ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير غريب حمد غنام33602522413014008
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كلية الطب/جامعة الكوفة707.84101.12ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير معين عبد الزهره عبد العباس33612522413014009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيباقر عالء حسن محمد33622522413014010

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيتركي محمد راهي تركي33632522413014012

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد حسين كاولي33642522413014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق حسن عبد الكريم33652522413014015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق وهيب عبد33662522413014016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد صالح مهدي33672522413014018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل592.0084.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن احمد حسن عبد الساده33682522413014020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر عبد الكاظم صاحب33692522413014021

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن راجح نعمه كاظم33702522413014022

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن سمير حمزه حسن33712522413014024

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583.0083.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن سمير مهدي حميدي33722522413014025

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن علي عبد الكاظم عبد االمير33732522413014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن هادي عبد العالي حيدر33742522413014027

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.1683.31ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين صالح حسن جبر33752522413014032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم حسين33762522413014033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحمزه ماجد جاهل حمزه33772522413014035

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.7664.68ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين نعمه كاظم33782522413014038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيذو الفقار حسين جاهل خضير33792522413014042

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى542.0077.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيرضا محمد عبد عليوي33802522413014043

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيزيد مثنى عزيز صاحب33812522413014044

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيزيد هاتف جهادي محمد33822522413014045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد االمير عبد الكاظم منسي33832522413014047

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم فاخر عبد الواحد33842522413014048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسجاد كريم هاشم عزوز33852522413014049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد سعيد كاظم33862522413014050

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى504.0072.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيصادق فايق جاهل كاظم33872522413014051

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي حسين نعمة عبد33882522413014062

كلية الطب/جامعة الكوفة706.28100.90ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي عامر محمد صالح33892522413014066

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حميد عبد العباس33902522413014067

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.6899.24ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين كريم عيدان33912522413014068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرسول جعفر هاشم33922522413014069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي فارس فاضل كاظم33932522413014070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي فالح عبد العالي محسن33942522413014071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيغسان علي كردي جالي33952522413014072

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.68100.38ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيفرحان عيدان ضاحي ععيس33962522413014075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار ضرغام كامل هاشم33972522413014076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار نزال موسى مهدي33982522413014077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيليث حيدر عبد هللا حمزة33992522413014079

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل591.0084.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيليث فاضل حسن عبد الساده34002522413014080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيليث محمود شاكر شهيد34012522413014081

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0081.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمالك اكرم عطا هللا جدوع34022522413014082
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحسن مهند ابراهيم جميل34032522413014083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حسن عنون هاشم34042522413014085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر شهيد حميد عبيد34052522413014086

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االله كريم برشاوي34062522413014090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عبد الحسن عبود34072522413014091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا حسن محمد34082522413014092

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل حسن بريهي34092522413014095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم جبل كاظم34102522413014096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة646.0092.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى هاشم جبر34112522413014097

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسين جاهل خضير34122522413014099

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى غازي فيصل ساجت34132522413014104

كلية الطب/جامعة الكوفة713.92101.99ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمقتدى عقيل عبد ظاهر34142522413014106

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية527.0075.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمقتدى محمود راضي حسين34152522413014107

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعيد كاظم عبد الرضا34162522413014109

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمهند علي كامل حسن34172522413014111

كلية التربية/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيياسر حسين هادي حساني34182522413014113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيياسر عامر عبد الحسن محمد34192522413014115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائييوسف عامر تمكين نعمه34202522413014116

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيامير حسين كحط جالي34212522413016004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيامير خالد جبار مطر34222522413016005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيسجاد صفاء ذياب عكاب34232522413016013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيعلي حسين طاهر عبد الحسين34242522413016016

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيعلي كريم بلبول ياسر34252522413016019

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم شهيد34262522413016020

كلية التربية/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر ماجد عبد الحسين34272522413016022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ضياء نعمه خضير34282522413016027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح عبد الحسن عبود34292522413016028

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل536.0076.57ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء ذياب عكاب34302522413016029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد مثنى مهدي محسن34312522413016031

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية633.0090.43ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف عنون عبد34322522413016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمود حاكم عليوي34332522413016034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيهاشم رعد احمد عبد34342522413016037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيياسر رافد شمخي جبير34352522413016038

كلية القانون/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد عدي حسن ياسين34362522413017008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد عدي نعيم حميدي34372522413017009

كلية التمريض/جامعة الكوفة678.0096.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد عظيم عبد علي هالل34382522413017010

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد فرهود ناجي حسون34392522413017011

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد كمر عباس بجاي34402522413017012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد ماجد عبد الشهيد عمران34412522413017013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياسحاق حاكم محسن صكر34422522413017014

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيامير عقيل مجيد شمخي34432522413017018

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيبالل عقيل عبد زيد علي34442522413017022

230 من 82صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيتكليف عبد النبي جالي اذبيب34452522413017023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحبيب جمعه حبيب حرز34462522413017025

كلية القانون/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحبيب ماضي اهميم فنان34472522413017026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن خلف هاشم جار هللا34482522413017029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسنين علي ساجت متعب34492522413017032

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبد زيد جاسم34502522413017033

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين جاسم بهلول مبروك34512522413017034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0085.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين عقيل مزيون مخور34522522413017037

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت628.0089.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين علوان مسلم علوان34532522413017038

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم ثامر34542522413017039

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء557.0079.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم طاهر34552522413017040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين فليح جليل ياسر34562522413017042

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم مزهر مهدي34572522413017043

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين مشاري عيال عزيز34582522413017045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحمزه كريم حسين عباس34592522413017047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحيدر فيصل عبد السيد احمد34602522413017052

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم641.0091.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيرسول عالء صالح مسني34612522413017054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيرضا حسني ناظم عباس34622522413017056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيرضا رشيد فاضل عباس34632522413017057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيرضا عبد الخالق عبد السيد احمد34642522413017058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيرضا كريم عبد الكاظم مونس34652522413017059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء544.0077.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيزيد حسين فيصل عبود34662522413017061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيزيد علي عبيد شنه34672522413017063

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد باسم محسن صكر34682522413017065

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد رحيم عذاب موحان34692522413017067

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء557.0079.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد رعد خير هللا جباره34702522413017068

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد عدنان جراد زغير34712522413017069

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصادق حسن صكبان نشو34722522413017071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصادق غالب ظاهر حمندي34732522413017073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0067.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصادق فارس عبد االمير جواد34742522413017074

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي صالح عباس34752522413017075

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيطالل زايد فرحان معنه34762522413017077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس جاسم محمد هاني34772522413017078

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس سعد خير هللا جباره34782522413017080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس شهاب مسلم يونس34792522413017081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس محمد لفته محيسن34802522413017083

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس ناجي دحام عسر34812522413017084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعبد الرزاق ثامر عبد الرزاق تومان34822522413017086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعبد الكرار حسن هادي فليفل34832522413017087

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم جبار سنكر عبد هللا34842522413017088

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فريد عبد هللا ابراهيم34852522413017089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعقيل شراد كامل خضير34862522413017090
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كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعقيل غصاب حمد جراد34872522413017091

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعالء حيدر مسير بعون34882522413017092

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعالء عادل شعيبث عجيمي34892522413017093

كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلوان فارس علي يعقوب34902522413017095

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي حامد جاسم داخل34912522413017099

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي صالح عبد علي حميد34922522413017103

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي طالب حمد عناد34932522413017104

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي طالب سلمان فرحان34942522413017105

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي غافل كاظم عوده34952522413017107

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم هويش ثجيل34962522413017108

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم علي معن34972522413017109

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء582.0083.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي ياسر كاطع عيسى34982522413017116

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعمار حميد عبد الرضا خليفه34992522413017118

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعيسى محمد حسين محمد35002522413017119

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيغدير نعمه عبد الرؤوف محمد علي35012522413017120

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيكرار جاسب والي ثجيل35022522413017122

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين ساهي35032522413017123

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عباس هادي35042522413017125

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر محمد كاظم35052522413017126

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيكرار عمار عبد الرزاق تومان35062522413017128

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيليث طالب حسين عباس35072522413017129

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيليث طالب عبد اسماعيل35082522413017130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمؤمل حسن لهد حسين35092522413017131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمؤمل حمزه نعمه حسين35102522413017132

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمجتبى حمزه نعمه حسين35112522413017133

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد خيون ماحصل35122522413017134

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر جاسم محمد جخيور35132522413017135

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد فؤاد عبد الكريم باش35142522413017138

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم عاصف عرد35152522413017141

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر علي فرهود35162522413017143

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل ايوب علي35172522413017146

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى حازم محمد عطيه35182522413017148

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي محمد باقر عزيز35192522413017150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى محارب جدوع خليل35202522413017151

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى وسام عبد هللا محمد35212522413017152

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمقتدى ظافر عبود حسين35222522413017153

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر جليل ابراهيم طاهر35232522413017155

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسام داخل مطير35242522413017156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد علوان دويج35252522413017157

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائينبيل عماد كاظم جاسم35262522413017160

كلية العلوم/جامعة سومر608.0086.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيوليد فرحان جابر سلمان35272522413017162

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائييوسف نعمه مشعان فياض35282522413017164
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيابراهيم علي مانع فارس35292522413023001

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد رزاق شدهان عداي35302522413023005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم بخيت حسن35312522413023012

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد كريم جبار مشتت35322522413023013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد كريم صالح هادي35332522413023014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير خالد جاسم خريبط35342522413023020

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير صالح عبد الزهره حسين35352522413023021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير عادل حلواص رحم35362522413023022

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير فاهم رحيم مهدي35372522413023024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية571.0081.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير محمد ابو شنه حمادي35382522413023026

كلية الزراعة/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيانور نعمان حسين زغير35392522413023027

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيبارق عبود هالل هديمه35402522413023028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد كامل جاسم35412522413023033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن جميل زغير جياد35422522413023034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن جنون سوله لفته35432522413023035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن سعد حميد كاظم35442522413023038

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن علي عبد زيد تومان35452522413023041

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن مكي صاحب هادي35462522413023043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين باسم محمد حسين35472522413023045

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0082.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين باقر حمود جوده35482522413023046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0069.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين بشير فلحي علي35492522413023047

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين حسام صالح مهدي35502522413023048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين طعمه عبد الساده جاسم35512522413023050

كلية الفقه/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عباس جبار شاكر35522522413023051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عالوي جابر كاظم35532522413023052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي حميد جاسم35542522413023053

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين هويدي35552522413023056

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد مسلم كنيتر35562522413023057

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل عزاوي عبيد35572522413023058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد حلواص رحم35582522413023059

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين محمد مهدي راضي35592522413023060

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر صاحب مظلوم مزهر35602522413023065

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر علي عباس شنان35612522413023066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرعد عماد سعد جبر35622522413023069

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزهير شاكر عبد الزهره خواف35632522413023070

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد جواد عناد مهدي35642522413023072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد حاكم عزيز سلمان35652522413023073

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد سمير ياسر عبيد35662522413023076

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد عبد الحسن عزاوي عبيد35672522413023078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد عدنان حسن اسماعيل35682522413023080

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد كريم عبد زيد كاظم35692522413023083

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيساجد عبد زيد موسى جبر35702522413023085
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كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد عالوي عبود حمزه35712522413023088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد نجاح كاظم وداي35722522413023089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيسفير حسين منصور صافي35732522413023092

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيصفاء يوسف جبار كريف35742522413023095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيضرغام حسين لفته علوان35752522413023096

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيطيف سعد حميد مجيد35762522413023099

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر جويد ظاهر35772522413023100

كلية االثار/جامعة الكوفة465.0066.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل مراد كريم35782522413023103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس فليح سعيد جبر35792522413023105

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف كاظم جبار35802522413023114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعقيل جاسم عبيد محمد35812522413023117

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي احمد طعمه راضي35822522413023120

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي احمد مكصد عبد35832522413023121

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي خالد مالك نايف35842522413023128

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي راضي دهام حمد35852522413023129

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي رسول طرنان كاظم35862522413023131

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي سالم حسين كاظم35872522413023132

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي صادق يوسف حسون35882522413023134

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي عادل شنان صحن35892522413023135

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي عالء شدهان عبد35902522413023139

كلية العلوم/جامعة الكوفة631.0090.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي فضاء مجبل محسن35912522413023143

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي قحطان عدنان راضي35922522413023145

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم حسين علوان35932522413023149

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي ناجح لفته علوان35942522413023150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر موزان منذور35952522413023160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار سعيد نجم عبود35962522413023161

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار ضياء محسن عمران35972522413023163

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار نجاح غازي عبيد35982522413023165

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكمال عدي فليح يوسف35992522413023167

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0089.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيليث ثامر موسى زباله36002522413023169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمجتبى زهير علي ساهي36012522413023174

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمجتبى هاشم شاكر سلمان36022522413023175

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم ثامر عوده36032522413023177

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد حاتم كاظم عمران36042522413023182

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد عبد زيد خنياب36052522413023186

كلية االثار/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد رزاق فرحان يوسف36062522413023187

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد غسان فضل راهي36072522413023196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين محمد36082522413023198

كلية التربية/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد لطيف عبد االمير غزاي36092522413023200

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0076.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد علي راضي36102522413023201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0084.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد كريم جاسم36112522413023204

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم احسان واصف راضي36122522413023206
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم جميل جخم علوان36132522413023208

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم صباح حمود موسى36142522413023210

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد الساده كريم غزاي36152522413023211

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم حسن عبد36162522413023219

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى صادق عبد اليمه عزيز36172522413023220

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى ناجي هادي جواد36182522413023221

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي جواد كاظم36192522413023222

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين علوان عبادي36202522413023225

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر حميد حمزه محمد36212522413023226

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح عبد زيد تومان36222522413023229

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيهاني عبد مسلم جدوع مهدي36232522413023235

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيوطن علي عذافه نعمه36242522413023236

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيوليد رحيم جواد كاظم36252522413023237

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيوليد عدنان حمزه حنون36262522413023238

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيياسر اياد كطران كاظم36272522413023239

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيابراهيم عايد جياد عبود36282522413024001

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا عطيه حسن36292522413024002

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد رائد عبد الجليل حسين36302522413024005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير ابراهيم عبد االمير حاجم36312522413024008

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير سعيد كريم محمد36322522413024009

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير عادل محمد حسون36332522413024010

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير محمد عبد االمير لفته36342522413024011

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0074.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيانور نجاح زباله عباس36352522413024013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيباقر رشيد عبيد مجنون36362522413024015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيبهاء الدين محمد عبد الزهره اسماعيل36372522413024016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيبهاء عزيز عباس عالج36382522413024017

كلية التمريض/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيجعفر قاسم صالح عبد36392522413024020

كلية التمريض/جامعة البصرة670.2495.75ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيجعفر نقيب كاظم مراد36402522413024022

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0073.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيجواد حسن هادي عبيد36412522413024023

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر عبد الحسن علوان36422522413024025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن صالح نعمه خضر36432522413024027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.5291.07ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن قاسم عبد االئمه كاظم36442522413024031

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن محمد نعيم بخيت36452522413024033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0080.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن مسلم ناصر حسين36462522413024035

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك660.0094.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسنين راجح نعمه كاظم36472522413024038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين جواد كاظم حسين36482522413024040

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين جواد كاظم مشكور36492522413024041

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين حمزه مطشر وليد36502522413024043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر شالش حسن36512522413024044

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين عالء كاظم خلف36522522413024048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين عالء هاتف عويز36532522413024049

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين قاسم محمد علي36542522413024053

230 من 87صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد حمزه كريم36552522413024055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر حسين ابوعمشه36562522413024056

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد فخري عبيد36572522413024059

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر حميد عبد الحسن علي36582522413024060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر راتب عبد باجي36592522413024061

كلية التربية/جامعة الكوفة607.4086.77ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر عادل شاطي مسعر36602522413024064

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر فاخر ترتيب كاظم36612522413024066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيرضا عقيل اسماعيل عبود36622522413024067

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيريسان قاسم عبد الرضا صالح36632522413024069

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيزيد حيدر طالب عبد هللا36642522413024071

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية605.0086.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيزيد عبد الحسين عبد الواحد حسون36652522413024072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيصادق حسون كامل كريم36662522413024078

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيصباح احمد حبيب حسين36672522413024080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيصدام نوري مراد كاظم36682522413024081

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيضياء سليم محمد حمد36692522413024082

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس ابراهيم عبد الزهره حسين36702522413024083

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس سلمان طارش عذاب36712522413024085

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس طالب مهدي عبد الواحد36722522413024086

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية520.0074.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل حسن كاظم36732522413024089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء444.0063.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد علي عزوز36742522413024091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد صافي ابراهيم36752522413024092

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رعد نعمه كريم36762522413024093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سماح جوده مظلوم36772522413024094

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف منذور حسن36782522413024098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعزيز هاشم عزيز هاشم36792522413024100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي راتب زبيل سلمان36802522413024109

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي رحيم عزوز بالسم36812522413024111

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي سجاد فليح ثعبان36822522413024112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء عبد هللا محمد36832522413024114

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي طارق عبد الحسن علي36842522413024115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي عامر جبار محمد36852522413024116

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي فائز رشيد عبيد36862522413024118

كلية اللغات/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي فائز وثيق عباس36872522413024119

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي كريم نعيم لفته36882522413024120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي مصطفى عبد الزهره مهدي36892522413024123

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي نعيم حسين هادي36902522413024124

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر رحيم حسون36912522413024133

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عيسى عبادي36922522413024134

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيكرار عبد الحر عبد الزهره حسين36932522413024137

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيكرار ناهي هالل سلمان36942522413024138

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيليث اياد محمد جليب36952522413024139

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد صاحب صالل36962522413024142
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قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد الصدر صباح عبد االمير عبيدش36972522413024144

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582.0083.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر اسعد محمد حسون36982522413024145

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ثامر كاظم حسين36992522413024146

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر رحيم عبد هللا نوام37002522413024147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر ياسر جواد37012522413024148

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن موفق رباط مطشر37022522413024149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبادي عبد37032522413024150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد رزاق حسين هادي37042522413024152

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول عبد زيد عباده37052522413024153

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية626.0089.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا بخيت عبد مطشر37062522413024155

كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االله عبد الكاظم جواد37072522413024158

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي سالم نور نويصر37082522413024160

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد فاقر رحيم طالب37092522413024161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء449.0064.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد فالح عبد علي37102522413024162

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم صويح حلبوت37112522413024163

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمرتضى راضي جابر سلطان37122522413024166

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم عبد المهدي جبير37132522413024167

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمرتضى ناهض محمد عبود37142522413024169

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى توفيق حسن كاظم37152522413024172

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين جاسم محمد37162522413024175

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد حسن37172522413024176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى فائق مالك صاحب37182522413024180

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى قاسم محمد ابو حليل37192522413024181

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عطشان ملوح37202522413024182

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد محسن عبد هللا37212522413024183

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0073.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى نصير عبد العالي مهدي37222522413024186

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى ازهر قاسم محسن37232522413024187

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى زكي علي عبد االمير37242522413024188

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى عزيز عباس عالج37252522413024189

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0087.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى فؤاد عبد االمير عبد37262522413024190

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى كريم مسلم كاظم37272522413024191

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي محمد37282522413024195

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمنير كاظم علي جاسم37292522413024196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمهدي جعفر كاظم خلف37302522413024197

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيياسر ناطق كاظم مشكور37312522413024203

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير عبد هللا عبد زيد عبد العباس37322522413025003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير عقيل مهدي شاكر37332522413025004

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيجعفر وليد نوري كاظم37342522413025005

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين حميد عبد الحسين اسماعيل37352522413025008

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان سامي كريم37362522413025009

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين معين خليل ابو صالح37372522413025010

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيزيد عدنان هاتف محمد37382522413025015
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية521.0074.43ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيزيد فالح مهدي كريم37392522413025016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيسيف حيدر عبد االمير حسين37402522413025017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيصادق هيثم روميل متعب37412522413025018

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيصفاء كاظم عباس فرحان37422522413025019

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عبد زيد جبر37432522413025021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد االمير عطيه37442522413025022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية523.0074.71ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جواد كاظم37452522413025023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي عماد حسان كاظم37462522413025024

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة503.0071.86ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل حمزه خضر37472522413025025

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي محمد مرهون حمزه37482522413025026

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمحمد راهي حايف غزاي37492522413025031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا عباس علوان37502522413025033

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل حبيب عباس37512522413025034

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمنتظر داخل محي جاسم37522522413025041

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيعلي سالم هادي حجيل37532522413026004

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الجبار عبد الرزاق ابراهيم37542522413026005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم هادي حجيل37552522413026007

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمرتضى لؤي عبود كريم37562522413026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمصطفى ازهر شاكر محمود37572522413026011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمصطفى جليل مهدي احمد37582522413026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمصطفى فرحان محمد ضايف37592522413026013

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمقتدى محسن محمد ضايف37602522413026016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيابو الحسن فراس عبد جساب37612522413028001

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائياحمد كمال عبيد رباط37622522413028003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.2073.46ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائياحمد مارد عطا فزاع37632522413028004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائياياد حسين ناصر حسين37642522413028008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيجعفر مثنى عبد اليمه حسن37652522413028012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسن فؤاد غويلي عبد37662522413028013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين ابراهيم هاني عزيز37672522413028015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين احمد نعمه احمد37682522413028016

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين جواد عبد الحسين علوان37692522413028018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين رائد عزيز جوده37702522413028019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين عباس عبد زيد محمد37712522413028021

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين علي عويد عالوي37722522413028024

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين علي كامل مجبل37732522413028025

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين عوفي عبد علي حريز37742522413028026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم557.0079.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل مهدي عالوي37752522413028028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم عبد االمير محسن37762522413028029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحسين محمد هادي موسى37772522413028031

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحيدر امير عبد الحسن عبيده37782522413028033

كلية االعالم/جامعة ذي قار500.0071.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيحيدر نعمان عبد هللا عبد37792522413028037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيذو الفقار حسين جاسم عبيد37802522413028039
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيسجاد قصي ناظم ناصر37812522413028044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيصادق جبار جاسم عبد37822522413028048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيطه مسلم يوسف عبد37832522413028049

كلية الزراعة/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعباس عقيل ناصر حسين37842522413028052

كلية الطب/جامعة الكوفة710.32101.47ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل حسون محمد37852522413028053

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعباس معين فخري هادي37862522413028054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عقيل حمازي عبادي37872522413028056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي حميد شاكر كريجي37882522413028057

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي عادل ليفه جواد37892522413028061

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء508.0072.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي عباس ماشي عباس37902522413028062

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0081.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي هادي رزاق عبد37912522413028066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيكرار احمد ابراهيم اسماعيل37922522413028067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيكرار سلمان لفته عبيد37932522413028070

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد احسان ثعبان عبد علي37942522413028076

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد شاكر كريجي37952522413028078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد ضمير رزاق عطيه37962522413028080

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمحمد فارس حياوي حسن37972522413028082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمرتضى حبيب نعمه جبار37982522413028085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمرتضى سالم عاشور راضي37992522413028086

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمصطفى ماجد عبد طالل38002522413028092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد جبار جواد38012522413028094

كلية طب حمورابي/جامعة بابل701.76100.25ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي حسون38022522413028095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمقتدى رائد حمزه دوهان38032522413028097

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمقتدى رسول محسن جبار38042522413028098

كلية االعالم/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد كريم جبر38052522413028099

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيميثم قاسم عبد الهادي حسين38062522413028102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابو الفضل عباس كاظم غازي38072522413030003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد حميد ميري حمزه38082522413030005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر عبد زيد عبد38092522413030006

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد رحيم هميان عبد الرضا38102522413030008

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد زمن رحيم ناصر38112522413030009

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد شاكر محسن علي38122522413030010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياكرم ساجت محمد صلف38132522413030016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيانور عزيز لفته محمد38142522413030020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن سعيد رشاد سعيد38152522413030025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن مؤيد مسلم بريهي38162522413030030

كلية االثار/جامعة القادسية434.0062.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن مناف خالد منفي38172522413030031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين جواد كريم جبار38182522413030032

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين علي توفيق مشكوف38192522413030038

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين فالح كريم عمر38202522413030039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين نجاح عباس محمد صالح38212522413030041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر برهان طالب محمد حسن38222522413030043
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر جبار جاسم محمد38232522413030044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس عبد الساده موسى38242522413030047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيذو الفقار سالم ابراهيم فهد38252522413030049

كلية العلوم/جامعة الكوفة642.0091.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيرسول علي حسين جبر38262522413030050

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد فاضل نجم38272522413030056

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد علي حسين عبد هللا38282522413030064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن لطيف جميل38292522413030066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيشكر عماد عبد الجبار عليوي38302522413030069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيطه كريم عبيد منصور38312522413030073

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعباس نصير حسن نوري38322522413030074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد الحسين كاظم عبد الزهره خراطه38332522413030075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي احمد ابراهيم مكي38342522413030081

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي جابر عبد الرضا علقم38352522413030084

كلية اآلداب/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي جواد محمد حسن38362522413030085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية554.0079.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عبد االمير فرهود38372522413030086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عزيز هاشم38382522413030087

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0073.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن هادي عباس38392522413030088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حميد علي38402522413030089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية612.0087.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر جبار لفته38412522413030091

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر محمد علي كريم38422522413030092

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي رزاق شاكر محمود38432522413030093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي طالب محمد علي حسن38442522413030097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل529.0075.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد جابر عبد38452522413030100

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل عباس حسين38462522413030102

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل620.0088.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي قحطان باقر جعفر38472522413030105

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم نعمه مزهر38482522413030106

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي محسن عباس علي38492522413030107

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد كاظم موسى38502522413030108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيقابيل كاظم عبد زيد كريم38512522413030111

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيقيس زهير عبد لفته38522522413030112

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكرار عبد مسلم سلمان عباس38532522413030115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيليث عامر جبر محمد38542522413030116

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحسن ميثاق موسى جياد38552522413030121

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عباس صاحب علي38562522413030124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد غالي راهي38572522413030125

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر نبيل محمد غانم38582522413030126

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد بهاء رشيد هادي38592522413030127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي عبد الرحيم علي عطيه38602522413030128

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن لقاء هاشم كاظم38612522413030129

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان نعمه عبود38622522413030132

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق علي حسين حسن38632522413030134

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء عبد الجبار عزت38642522413030135
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد خيري38652522413030137

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد كفاح عبد الرضا علقم38662522413030138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد لفته عباس محيل38672522413030139

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587.0083.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد مشتاق محمد صالح38682522413030140

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد محمد شاكر38692522413030144

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى مازن محمد حسين محسن38702522413030149

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبيد علوان38712522413030152

كلية اآلداب/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم عالء ابراهيم عبد الحسين38722522413030153

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم عليوي ناصر حسين38732522413030154

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد جاسم محمد38742522413030155

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد شهاب حمد38752522413030156

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى رزاق عباس لطيف38762522413030159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي مهدي حسن38772522413030164

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم عوده جاسم38782522413030166

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية618.0088.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى هشام جواد عبد38792522413030169

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمقتدى اباذر كاظم محمد38802522413030170

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر خضير عبد الحسين علي38812522413030173

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر محسن صالح مهدي38822522413030175

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيياسر سالم عبد الكاظم حميدي38832522413030179

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيابو الحسن صبار هاشم محمد38842522413031005

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيابو الحسن عبد االمير رسول محمد جواد38852522413031006

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد تايه حسن علي38862522413031008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد توفيق عبادي منذور38872522413031009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد جواد عبد الكاظم علي38882522413031011

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد حامد حميد موسى38892522413031012

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد خالد جابر هاني38902522413031016

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد رحمن احمد عبد38912522413031017

كلية اللغات/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد عباس ياسين محي38922522413031021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد عالء داخل ياسر38932522413031022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبد العالي محمد حسن38942522413031025

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد علي محسن عبد الرزاق38952522413031026

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد غانم جابر عبد38962522413031027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد فائز جوده مكطاف38972522413031028

كلية الطب/جامعة الكوفة711.76101.68ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد قيس عبد الهادي حسن38982522413031031

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.7298.82ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد محمد محسن عبد الحسين38992522413031033

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد ناجح عزيز محسن39002522413031035

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد نعمان جبار عباس39012522413031038

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد نوفل جاسم عبد الحمزه39022522413031039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد واسط مديح راهي39032522413031041

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد وهاب عدنان محمد39042522413031042

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياسامه محمد كاظم ناهي39052522413031044

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيالحسن عادل كاظم عباس39062522413031047
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كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيالحسن علي نجم سهيل39072522413031049

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.4087.49ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامجد باسم عبد نور شمران39082522413031052

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير اسعد كامل حسين39092522413031053

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان525.0075.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير جابر علي عالوي39102522413031054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير جابر فرهود عبد زيد39112522413031055

كلية التربية/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير جاسم محمد حسن39122522413031056

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير حسين امير حمزه39132522413031059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير رشيد عبد احمد39142522413031062

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير رعد نجم عبد الزهره39152522413031063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير ضياء جبار شناوه39162522413031067

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير عبد هللا حسن ناجي39172522413031069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير عبد هللا شري معارج39182522413031070

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير عقيل عبد هللا عبد زيد39192522413031072

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير كاظم نور عبد الزهره39202522413031074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية533.0076.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير ماجد محمد حسن كاظم39212522413031076

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير محمد باقر صادق عليوي39222522413031078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير محمد ديلي كاظم39232522413031079

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيانمار احسان محسن عطيه39242522413031082

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيباقر محمد عبد االخوه سلطان39252522413031087

كلية االثار/جامعة الكوفة465.0066.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبحر جاسب بشان حسون39262522413031088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبشار عبد الصمد عبد االله جعفر39272522413031089

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبهاء الدين كاظم جواد كاظم39282522413031091

كلية االثار/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبهاء رزاق هادي علوان39292522413031092

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيتمار ميثم عبودي زويد39302522413031095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد داخل ضاحي39312522413031096

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر باسم عبد خطار39322522413031100

كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0067.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن عبيد محسن39332522413031101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجعفر ماهر حسن عباس39342522413031107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيجواد كاظم سلمان علوان39352522413031108

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحامد جمال عبد الرضا عبود39362522413031109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية574.0082.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن ابراهيم محمد حسين39372522413031111

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن احمد نعمه خضير39382522413031112

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن المجتبى فاضل حسن حبيب39392522413031113

كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن ثامر مهدي محمد39402522413031115

كلية الطب/جامعة الكوفة710.00101.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن جميل جعفر عوده39412522413031116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن حسام دحام عبد الرضا39422522413031117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن زهير شبر ضياء39432522413031120

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن عامر نجاح حسن39442522413031123

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن علي ستار شنشول39452522413031126

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن علي مهدي كاظم39462522413031128

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن غازي محمود غازي39472522413031130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم دهيرم عكاب39482522413031132
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن ليث جبار خليل39492522413031133

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن محمد رضا محسن عبود39502522413031135

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة659.0494.15ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن محمد زاهي حسن39512522413031136

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن نعمان محمد رضا عبد العزيز39522522413031138

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن هادي يحيى حبيب39532522413031139

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن هجرس هادي زغير39542522413031140

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين رائد كاظم هادي39552522413031142

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين عالء عبد الحسين جعفر39562522413031143

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين علي غضبان عبيد39572522413031144

كلية التمريض/جامعة بابل682.0097.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحسين حجيل39582522413031146

كلية التربية/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عدنان هاشم39592522413031147

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حردان كريم وادي39602522413031151

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حسن كاظم علي39612522413031153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر مهدي عباس39622522413031157

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين رحمن باقر حسين39632522413031158

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين ستار عباس منون39642522413031159

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين صالح عبد الحسن موسى39652522413031160

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء596.0085.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين صباح جاسم عواد39662522413031161

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين صالح حيدر خضير39672522413031162

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين صالح هادي عبد هللا39682522413031164

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عباس عبد مسلم كاظم39692522413031165

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الوهاب عبد الرزاق باجي39702522413031167

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عبد مسلم عيدان جاسم39712522413031168

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عبود محسن كاظم39722522413031169

كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عالء حسون موجد39732522413031170

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عالء محمد حسن جبر39742522413031173

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي جبار فضاله39752522413031174

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي جواد محسن39762522413031175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي زاير هادي39772522413031178

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي صاحب مهدي39782522413031179

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عادل عبد الحسين39792522413031180

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين خنجر39802522413031181

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد النبي بصري39812522413031183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي ناصر عبد الحسين39822522413031188

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين عواد عبد دحام39832522413031189

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل عبد الرزاق نوري39842522413031191

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم خيون كحلول39852522413031192

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية564.0080.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد جابر محمد39862522413031195

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد حسن مجهول39872522413031197

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد رزاق محمد علي39882522413031198

كلية التمريض/جامعة الكوفة678.0096.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد رضا محسن عبود39892522413031199

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد فاهم عبد المهدي39902522413031200
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة644.2892.04ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين وضاح عبد الحسين جعفر39912522413031206

كلية االثار/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحكيم حاتم رحيم حسين39922522413031208

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحمزه احمد حمزه جاسم39932522413031209

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر امير عباس راضي39942522413031211

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر باسم جياد حسون39952522413031213

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر سلمان لفته سراج39962522413031221

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر صفاء هاشم سعيد39972522413031223

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.2498.89ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس عبد المطلب بهاء39982522413031225

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0085.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس كطل عباس39992522413031226

كلية اآلداب/جامعة بابل508.0072.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الرضا ناصر حسين40002522413031227

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدر فاضل يوسف جاسم40012522413031230

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحيدرا صاحب عبد الساده مهدي40022522413031234

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية584.0083.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيذو الفقار طالب جابر عصواد40032522413031237

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.8485.55ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا احمد مكي مجيد40042522413031241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا جليل مراد كريم40052522413031243

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا حسن نصيف جاسم40062522413031244

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا زهير رشيد سعد40072522413031245

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا عباس كامل عبد الزهره40082522413031246

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا علي حرز لفته40092522413031247

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا علي حسن مهدي40102522413031248

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا فاضل عباس سعد40112522413031250

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.4892.21ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا كاظم جواد عباس40122522413031251

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا مهند ناجح غالب40132522413031253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضوان احمد عبد الزهره رسن40142522413031254

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضي احمد محمد موسى محمد حسن40152522413031255

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزمان محمد مهدي عبد الحسين40162522413031256

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد احمد عبد المحمد عبد الحسن40172522413031258

كلية العلوم/جامعة الكوفة649.0092.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد اياد عبد الحسين معتوق40182522413031259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد جمال عباس عبد الحسين40192522413031260

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد حاتم عبد الكريم عباس40202522413031261

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد سعد بريبر مجدس40212522413031263

كلية االثار/جامعة الكوفة435.0062.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد عباس محمد حسون40222522413031264

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد علي هادي صالح40232522413031265

كلية القانون/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد غسان رحمان اليذ40242522413031266

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد فارس محمود رضا40252522413031267

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد محمد علي باقر خضير40262522413031269

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد نبيل صاحب خشان40272522413031270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.8868.55ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد فاضل عباس40282522413031271

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين رضا حمود عبد الحسن40292522413031275

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين صباح شهيد عبد40302522413031276

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية693.2099.03ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عمار فليح مله40312522413031278

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين قيصر عواد جابر40322522413031279
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين محمد هاشم محمد40332522413031280

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية517.0073.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين منتظر شهيد حمزه40342522413031282

كلية الطب/جامعة الكوفة712.76101.82ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد امير نزار يوسف40352522413031284

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد سعد صبار علي40362522413031286

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.3292.47ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد ضياء عبد الرضا جابر40372522413031287

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد فاخر كاظم عباس40382522413031291

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد حاكم عبد علي40392522413031293

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عبيد كريم40402522413031294

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسيف احسان محمد رضا حسن40412522413031298

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580.0082.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسيف حسين عبد الهادي كاظم40422522413031302

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسيف حيدر حسون عبد40432522413031303

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسيف علي حسين جوده40442522413031304

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسيف لؤي دعبول عبد الحمزه40452522413031305

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيشاكر خالد جابر عبد الحسن40462522413031306

كلية الفقه/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيشاهين عبد العال وحيد عبود40472522413031307

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيصادق صالح حسن غازي40482522413031309

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيصادق عبد الكريم سالم نومان40492522413031310

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيصدر الدين ناصر جعفر محمد40502522413031315

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة665.1295.02ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيصالح محمد صالح الدين عبد االمير40512522413031316

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيضرغام حيدر مهدي محسن40522522413031317

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيضرغام هشام سلطان هاشم40532522413031319

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيضياء حسن عباس ابراهيم40542522413031322

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية576.0082.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيضياء وضاح ضياء محمد40552522413031323

كلية الزراعة/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيضيغم ماجد شريف عزوز40562522413031325

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0497.01ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيطارق محمد عبد كصاد40572522413031327

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيطالب عقيل طالب عباس40582522413031328

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس ازهر صاحب شاكر40592522413031332

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.5291.93ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس اسعد محمد علي كاظم40602522413031333

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس طالب عبودي خضير40612522413031337

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس عقيل رضا عبد هللا40622522413031339

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل تعب موسى40632522413031340

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل علي عزاوي40642522413031342

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل كاظم خضير40652522413031343

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس كريم هاني عيسى40662522413031347

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عباس فرمان40672522413031348

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس محمد مسعود عبيد40682522413031349

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد االعلى مناف محمد جواد زين العابدين40692522413031352

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0081.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعود حسن سعد40702522413031355

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز بدر راضي محمد40712522413031357

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز رضا حمود عبد الحسن40722522413031358

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا انور عبادي ريكان40732522413031360

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين جليل حمد40742522413031361
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قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0088.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خليج ابراهيم كاظم40752522413031362

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سمير هادي سلمان40762522413031364

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صباح شعالن هزاع40772522413031365

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرسول مسلم نسر40782522413031366

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان رضا عبد االمير40792522413031367

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد كاظم سلمان40802522413031370

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مهدي زين صليبي40812522413031371

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ميثم تركي لطيف40822522413031372

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء674.0096.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد علي حميد عبد المجيد40832522413031373

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد الواحد كافي رسن هادي40842522413031375

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية623.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعز الدين محمد حميد عنوز40852522413031377

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احسان رمضان عبد مسلم40862522413031380

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0895.87ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احسان علي هادي40872522413031382

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية545.0077.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حاتم يوسف40882522413031383

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد محمد حيدر40892522413031386

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد يوسف عاشور40902522413031387

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ازهر شاكر حساني40912522413031388

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي اسعد حسن كندوح40922522413031389

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر احسان صويحب محمد40932522413031391

كلية العلوم/جامعة الكوفة655.0093.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر حيدر علكم حسن40942522413031392

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي السجاد جاسم خميس هاشم40952522413031394

كلية اآلداب/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي اياد انور مهدي40962522413031396

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0077.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي اياد حسن ناصر40972522413031397

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي جابر حسين هادي40982522413031399

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر كريم جواد40992522413031405

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي جواد عبد االمير حسن41002522413031406

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم جمعه41012522413031407

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حازم يحيى حساني41022522413031408

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية560.0080.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسن جاسم خضير41032522413031410

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حيدر محمد41042522413031413

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علوان حسين41052522413031414

كلية الطب/جامعة الكوفة705.68100.81ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محمد جعفر محمد ابراهيم41062522413031416

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حسين نعمه محمد41072522413031418

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر جعفر موسى41082522413031420

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حبيب عبدهللا41092522413031421

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر نعمه عبد41102522413031423

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي خالد خيون كركور41112522413031424

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.6498.23ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي زهير عبد العظيم جواد41122522413031429

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي زيد عباس جواد41132522413031430

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ستار جبار بعيوي41142522413031431

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل581.1283.02ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي سعدون مهدي محمود41152522413031435

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي سالم نوح جاسم41162522413031436

230 من 98صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي صادق اكبر خليفه41172522413031439

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي صالح عبد المهدي باقر41182522413031440

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء خير هللا عبد الصاحب41192522413031441

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي طاهر حسن سلمان41202522413031442

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ظافر سرحان جواد41212522413031443

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عباس عبد الحسين سعود41222522413031446

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد الرضا عبد هللا41232522413031450

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا شاكر حسين41242522413031451

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الناصر طالب حمود41252522413031452

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عماد حسن جبر41262522413031455

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي فالح حسن صاحب41272522413031458

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم عزيز جبار41282522413031461

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي قتيبه عبد الوهاب عبد هللا41292522413031462

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم صالح مهدي41302522413031464

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي كرار فاضل ناصر41312522413031466

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي كريم مزهر هادور41322522413031467

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي كفاح عبد الصاحب عبد الهادي41332522413031468

كلية العلوم/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي محمد ارحيم عباس41342522413031470

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.68100.24ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي محمد طاهر حسن41352522413031473

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية539.0077.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد مهيدي41362522413031477

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبود شندل41372522413031478

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية511.0073.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى جاسم محمد41382522413031480

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي مقدام حسين علوان41392522413031481

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.3295.47ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ناظم عبد حسن41402522413031483

كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0067.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ناهض نزار هاشم41412522413031484

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي نمير عبد الحسين جاسم41422522413031486

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي هاني هادي جواد41432522413031488

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي وسام ناجح كريم41442522413031489

كلية الفقه/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعون غانم محمد ناشي41452522413031494

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيغيث صالح مهدي فرحان41462522413031497

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيغيث كوثر عباس حسن41472522413031498

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.3691.34ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيفائز كرار كامل عبد هللا41482522413031501

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيفضل هللا حسين اكرامه عناد41492522413031503

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيقاسم رائد محمد سعيد عبد الزهره41502522413031505

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيقاسم فاضل سلمان علوان41512522413031506

كلية اآلداب/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكاظم جبار محيسن عباس41522522413031507

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكاظم جواد عباس جاسم41532522413031508

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكاظم محمد كاظم شاكر41542522413031509

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.3695.62ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكاظم محمد نعمه طاهر41552522413031510

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار احمد كاظم الزم41562522413031512

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629.2889.90ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر ابراهيم محمد41572522413031513

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر جبار مطر41582522413031515
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قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر جواد مشكور41592522413031516

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث احمد شاكر عبد علي41602522413031521

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.2093.31ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث رعد محمد رضا محمد تقي41612522413031522

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث عادل سلطان هاشم41622522413031523

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل اسماعيل جبر كاطع41632522413031524

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0093.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل سالم علي فرهود41642522413031527

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل سعيد هادي رميله41652522413031528

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل عقيل صاحب عبد41662522413031529

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد عبد االخوه سلطان41672522413031530

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد عبد االمير شنشول41682522413031531

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى بيان سودان مهدي41692522413031534

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى عباس هادي حبيب41702522413031537

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد علي حسن41712522413031538

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحسن هاشم محسن مشكور41722522413031541

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية532.0076.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحسن وصفي عبد االمير عثمان41732522413031542

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد احسان فيصل عبد االمير41742522413031544

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد حسن مهدي41752522413031547

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0078.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرضا مسلم41762522413031548

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد ارجوان محمدحسين محسن41772522413031549

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر سمير عزيز عبد الحسين41782522413031551

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي فاهم فاضل خضير41792522413031555

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد امين عادل عبد الحسين علي41802522413031557

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد عبد الكاظم عباس41812522413031559

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد ناجي علكم41822522413031560

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر خليل ابراهيم محمد41832522413031563

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر زهير رشيد صاحب41842522413031564

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر صدام داود سلمان41852522413031566

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593.0084.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد االمير جبر سهيل41862522413031567

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عدنان محمد عبد علي41872522413031568

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عالء كريم كوكز41882522413031569

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر علي صاحب حسوني41892522413031570

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر كاظم محمد حسن41902522413031571

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد حسين عبد هللا41912522413031572

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد رضا كريم41922522413031574

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر وسام عبد الحسين عبد41932522413031575

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي محمد احمد علي41942522413031576

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية587.0083.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم كريم خضير41952522413031577

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.7699.25ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد احمد41962522413031578

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر احمد عبادي كاظم41972522413031579

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جميل حسين علوان41982522413031580

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حازم رشيد عبد الزهره41992522413031582

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن اوس محمد محيبس42002522413031584
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن رياض سعد كاظم42012522413031585

كلية اللغات/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد االمير محمود42022522413031587

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0083.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين رائد ناجي محمد42032522413031590

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي كريم محمد42042522413031592

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محسن حبيب42052522413031593

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0083.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد رمضان خضير42062522413031594

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر جابر سعيد42072522413031595

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد االمير عبد42082522413031596

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد العباس نصيف42092522413031597

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر منصور كاظم42102522413031598

كلية طب حمورابي/جامعة بابل701.00100.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رائد داود مشيهد42112522413031599

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585.0083.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد راهي منصور صبح42122522413031600

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا حيدر جابر منين42132522413031603

كلية الطب/جامعة الكوفة710.68101.53ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا رائد محمد كاظم محمد علي42142522413031605

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا عبد زيد عبيد42152522413031607

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة548.3278.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا مجيد حميد جعفر42162522413031610

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد جابر محمد42172522413031611

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد زيد فؤاد طاهر42182522413031613

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد سرمد محمد عبد الزهره42192522413031617

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد طالب ملهوف42202522413031618

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد عواد جابر42212522413031619

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعود كتاب عبود42222522413031620

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق احمد عبد الرزاق حسون42232522413031625

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية647.0092.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق اياد علي راضي42242522413031626

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء562.0080.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر حسن عذافه42252522413031627

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق عبيد عبد الحسين عباس42262522413031629

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0068.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق محسن علي42272522413031630

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق نواف جزاع42282522413031631

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق وسام محمد جاسم42292522413031632

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد صارم عليوي حسن42302522413031633

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس جياد حسن42312522413031634

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير لفته سراج42322522413031636

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا كندوح محمد42332522413031637

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي باسم ذياب حسون42342522413031641

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسن عبد الساده42352522413031643

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حميد عبد الجليل لطيف42362522413031645

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حيدر شاهين عبد الحسين42372522413031646

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي رشيد جبار شنجار42382522413031647

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عدنان حميدي42392522413031650

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فاضل عبد علوان42402522413031652

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فالح حسن عليوي42412522413031654

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي كاظم وفقان خضير42422522413031655

230 من 101صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي نجاح كامل حمدان42432522413031659

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار خالد خضير42442522413031661

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد غياث جواد كاظم42452522413031662

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد فارس لطيف جعفر42462522413031664

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم حميد كاظم42472522413031665

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم فخري ابو القاسم42482522413031666

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم حميد عبد هللا42492522413031669

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم حيدر كاظم محمد42502522413031670

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.2091.89ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى قادر احمد42512522413031672

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد معتز هاشم محسن42522522413031673

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي فاضل حسن سوادي42532522413031678

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي مدلول سلمان42542522413031679

كلية الزراعة/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي ميثم جبار نصيف42552522413031680

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد نبيل محمد عبد الزهره42562522413031682

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد هاتف موسى جعفر42572522413031683

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد وليد كاظم تومان42582522413031686

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمود حافظ مجهول عليوي42592522413031687

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمختار حسن شاكر ناجي42602522413031689

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد جبار صدام42612522413031691

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد الباقي عبد42622522413031692

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط611.0087.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد مزهر جاسم42632522413031694

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد نوري محمود42642522413031695

كلية الزراعة/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى اسعد حسن شكري42652522413031696

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسين تكليف شالش42662522413031698

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسين حمزه عبد زيد42672522413031699

كلية التمريض/جامعة الكوفة682.0097.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى رسول يونس علي42682522413031703

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد االمير حسون خلف42692522413031704

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين قادر عبد الرحمن42702522413031705

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم حسين محمد علي42712522413031706

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية514.0073.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاضل خالد لفته42722522413031709

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى كامل عبد الجليل جاسم42732522413031712

كلية التمريض/جامعة الكوفة684.0097.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى ماجد عبد العظيم رحيم42742522413031713

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى مقداد حسن علي42752522413031714

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى ناجي حسين مهدي42762522413031715

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل504.0072.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم حسين عبد الرضا حمزه42772522413031717

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد حسين مهدي42782522413031720

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد عبد الرضا سعدون42792522413031721

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد كاظم شمخي42802522413031724

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الرزاق حسن42812522413031728

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى رسول عبد الساده محسن42822522413031730

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعيد احمد كاظم42832522413031732

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى صباح محمد نوري محمد علي42842522413031734
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كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى صبار كاظم عبيد42852522413031735

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح تمكين كاظم42862522413031736

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى ضرغام عمران حماده42872522413031737

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى طاهر جبار عبد الزهره42882522413031738

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس محمد علي حسن42892522413031740

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدي علي حسين42902522413031741

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حسن صالح42912522413031744

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى عمار ياسين وهيب42922522413031745

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى فراس عبد االمير علي42932522413031746

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن محمد علي42942522413031747

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى كفاح عبد الصاحب عبد الهادي42952522413031748

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد كريم عيسى42962522413031754

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى مسافر حميد مطر42972522413031755

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.6494.81ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى مظفر محمد تقي ابراهيم42982522413031756

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى موسى عبد حسن42992522413031757

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نعمان عباس محمد علي43002522413031759

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى هادي كاظم حمزه43012522413031762

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى يوسف شاكر حسين43022522413031763

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى ابراهيم خليل كاظم43032522413031764

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0077.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى احمد عبيس عبد43042522413031765

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى حسين كريم حسن43052522413031766

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى حيدر عطا سلمان43062522413031768

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى فارس حاكم جبوري43072522413031771

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى محمد عباس منون43082522413031773

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمالذ حسين جاسم محمد43092522413031774

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر اسيل علي جبار43102522413031775

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر جواد كاظم عباس43112522413031776

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر شعبان جاهل عبيدش43122522413031778

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر صالح شريف عباس43132522413031779

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر طالب هاني مسلم43142522413031781

كلية اللغات/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا جبر ناصر43152522413031782

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر كامل عطشان حاوي43162522413031785

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر مسلم عادل عباس43172522413031786

كلية العلوم/جامعة الكوفة665.0095.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر يوسف عبد العظيم مطلق43182522413031787

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي اسامه عبد المهدي شاكر43192522413031788

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي حسين جبر كاطع43202522413031791

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي عادل مهدي عباس43212522413031793

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0091.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي فرقان حسن صالح43222522413031794

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد ثجيل ياسر43232522413031795

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهدي هادي علي عبد هللا43242522413031796

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيموسى جعفر وادي مهاوش43252522413031797

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيموسى محمد جليل خلف43262522413031799
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيميثم حسين جبر دهش43272522413031800

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيميثم سالم جابر سلمان43282522413031801

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيميثم فالح حسن علي43292522413031802

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيميثم ماجد حميد كاظم43302522413031803

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائينور الدين فاضل جميل نور43312522413031804

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهادي محمد علي حسن43322522413031806

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهاشم احمد جبر محيسن43332522413031807

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهاشم سيف مراد كاظم43342522413031808

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهاني حاكم زكي نجم43352522413031810

كلية االعالم/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهشام كاظم عبد االمير مطر43362522413031811

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهمام عباس فاضل علوان43372522413031812

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيوائل حسين عالوي ردام43382522413031813

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.60100.23ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيياسر عبد الرحيم محمد باقر محمد حسين43392522413031816

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيياسر عماد حسين محسن43402522413031817

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيياسر عمار محمد حسين محمد علي43412522413031818

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيياسر قاسم فاضل حسين43422522413031819

كلية العلوم/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييوسف اسعد رشاد عباس43432522413031821

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييوسف برزان طارش نعمه43442522413031822

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييوسف علي سالم حسن43452522413031824

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييونس رسول يونس علي43462522413031826

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيأمير ستار جابر عبد43472522413033001

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيأمير ليث محمد حسن43482522413033002

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.7293.25ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيابو الحسن عمار حسن احمد43492522413033004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائياحمد محمد هاشم محمد43502522413033009

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيايمن منتظر عبد الزهره حسين43512522413033017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر باقر كاظم عبد الحسين43522522413033020

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر عدنان حياوي محمد43532522413033021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر علي محمد شاكر محمود43542522413033022

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر موسى رضا محمود43552522413033024

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحربي دخل هللا عبيد هباد43562522413033025

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0496.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسام احمد خالد كاطع43572522413033026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة626.0089.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن احمد حمزه طه43582522413033027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن حسام فليح حسن43592522413033028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن عظيم عبيد حسن43602522413033031

كلية االثار/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسنين عالء جبار هاشم43612522413033036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر احمد علوان43622522413033037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر يوسف مشهد43632522413033038

كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0067.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين رافد عاشور ناصر43642522413033039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية567.0081.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان جبار مطر43652522413033041

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين عظيم عبيد حسن43662522413033043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين عالء محمد احمد43672522413033046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل عبد الحر عبد43682522413033050
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كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحميد عالء حميد عبود43692522413033056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر حمادي كاظم عباس43702522413033060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر ضرغام حميد هادي43712522413033061

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيذو الفقار علي حمزه عبد زيد43722522413033064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيرضا جاسم عباس ابراهيم43732522413033067

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيرضا عادل جليل شهيد43742522413033069

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيريسان كرار عدنان حسين43752522413033071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد رياض عبد الواحد كندوح43762522413033072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد سالم صمد صاحب43772522413033073

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد محمد عبيس عبد43782522413033076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين فاضل جابر عبد الساده43792522413033077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط539.0077.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد رافد عباس كريم43802522413033081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد رضا صاحب عباس43812522413033082

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد وائل فليح عبد العزيز43822522413033085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسيف محمد توفيق حسين43832522413033088

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسيف مهند محمد حسن43842522413033089

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيصادق حمودي عويلي برهان43852522413033090

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس عدنان نعمه حميد43862522413033095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس علي شاكر كريم43872522413033097

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية638.0091.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس علي محمد رشاد عبد الزهره43882522413033098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل شنشول مجيد43892522413033099

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس نجم عبد الرضا مهدي43902522413033101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن طه حسين كرم43912522413033102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين صالح مهدي43922522413033104

كلية اآلداب/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد جعفر ناجي43932522413033106

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد جابر محمد43942522413033108

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حسنين نوري حسن43952522413033111

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عيسى محمد43962522413033113

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي رحيم برهان حميد43972522413033120

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي رضا عادل هالل كشوش43982522413033121

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي سجاد يوسف مهدي43992522413033122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي فؤاد غانم بديد44002522413033126

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي فارس علي حسان44012522413033127

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم حسن فليح44022522413033134

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي نور هاشم محمد صادق44032522413033137

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعيسى حمودي زغير صالح44042522413033139

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيفاضل رياض كريم عباس44052522413033141

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكرار حسين رحيم خنجر44062522413033146

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكرار سالم راضي جاحي44072522413033149

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكرار علي كامل عبد علي44082522413033152

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكرار ماهر لطيف عبد الحميد44092522413033153

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمؤمل احمد شاكر خطار44102522413033154
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كلية العلوم/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمؤمل شاكر حسن حسين44112522413033155

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمؤمل عباس سعيد خلف44122522413033156

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة659.0094.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمؤمل ناظم خلصان كويس44132522413033157

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمجتبى اسعد لفته خلخال44142522413033159

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد رحيم حميد44152522413033160

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حمزه كاظم عبد44162522413033166

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر غالب سلمان عبد الجواد44172522413033168

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي يحيى كاظم ذهب44182522413033170

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد جميل عبيد والي44192522413033173

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد محمد عزت مهدي44202522413033174

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين مسلم حسن فليح44212522413033175

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0082.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد عبد االمير جواد44222522413033176

كلية االثار/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا هاتف نجم عبود44232522413033180

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض حامد طرفي44242522413033181

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0093.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق كاظم هاتو اخزام44252522413033185

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق ميثم حسن فليح44262522413033186

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الباقي وناس حسن44272522413033188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن عاصي لفته44282522413033189

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية572.0081.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حيدر مرزوك رزاق44292522413033193

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي صالح هادي44302522413033194

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عباس حمزه جابر44312522413033195

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فرج عبود ثاني44322522413033197

كلية العلوم/جامعة الكوفة642.0091.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد غالب علي عباس44332522413033199

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد محسن فاروق محمد علي44342522413033202

كلية االثار/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر محمد مجيد44352522413033209

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاضل عبودي عبد الرضا44362522413033210

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى فالح حسن عبد الزهره44372522413033211

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى ميثم ناظم موسى44382522413033213

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمسلم حميد عبد الكاظم متعب44392522413033215

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد الحمزه سلمان لفته44402522413033216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا حسين عويد44412522413033223

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدي جليل اسماعيل44422522413033224

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي فيصل غني44432522413033225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد سعدون جبار44442522413033228

كلية التربية/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى ناجي حسين مهدي44452522413033230

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي عباس ابراهيم44462522413033233

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمكي احمد مهدي طعمه44472522413033234

كلية الطب/جامعة الكوفة706.20100.89ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين علي حسين44482522413033236

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.4499.21ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر رشاد طعمه محمد44492522413033237

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية571.0081.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر صاحب فاخر كاظم44502522413033238

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0086.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس مسلم جاسم44512522413033239

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي جواد عباس44522522413033240
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر كريم عبد جبار44532522413033241

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر مهدي غني حسين44542522413033242

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمهدي علي موسى علي44552522413033244

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمهدي كرار خضير ناجي44562522413033245

كلية الطب/جامعة الكوفة708.72101.25ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمهند عدنان عبد حزيم44572522413033246

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمهيمن حثلم كريم ناجي44582522413033247

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيياسر عامر يونس مهدي44592522413033249

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0088.86ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائييوسف فاضل حسين عيسى44602522413033252

كلية اآلداب/جامعة بابل532.0076.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائييوسف محمد ضيدان جعفر44612522413033253

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية520.0074.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحر طراد ضايف44622522413035002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائياحمد مازن عبد االمير عبود44632522413035003

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائياحمد مسعد محيسن بعير44642522413035004

كلية التمريض/جامعة الكوفة682.9297.56ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيالرضا عقيل عبد الرزاق محمد سعيد44652522413035005

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيباقر طاهر ارحيم مدفون44662522413035007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيحازم فليح حسن علي44672522413035009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيحسن مازن عبد االمير عبود44682522413035010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الساده نعمه44692522413035011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيحسين علي عزاوي حسن44702522413035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيحسين علي غضب خفيف44712522413035015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيحسين فالح حسن فهد44722522413035016

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيحيدر اياد بردان حسن44732522413035018

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيطاهر فاضل مدلول عبد نور44742522413035023

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية692.0098.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيعباس فايز عطيه مطر44752522413035026

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيعلي حسن فليح طارش44762522413035029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.8897.70ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيعلي حسين تكليف راضي44772522413035031

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الخالق راهي راضي44782522413035035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيقاسم رزاق شاكر عبد44792522413035036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.4888.64ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيكامل سجاد كامل عبود44802522413035038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيكرار قاسم محمد حسين44812522413035040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد زيد محسن44822522413035043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول تركي علوان44832522413035046

كلية التربية/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول محمد محسن44842522413035047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمحمد عالوي جواد حنون44852522413035048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية606.0086.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار حسن جعفر44862522413035049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمرتضى صباح خضير مرهون44872522413035052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمرتضى قحطان عدنان كاظم44882522413035054

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمرتضى هاني معلى حنتوش44892522413035055

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيمسلم نهار بندر جبر44902522413035057

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيهاني جاسم محمد محسن44912522413035065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيباقر عبد عزيز عبد44922522415001004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيجعفر حيدر حسن وشال44932522415001005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيذو الفقار سويف شناوه خشان44942522415001017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيرعد رحيم عبد االمير خلخال44952522415001020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيزيد فاضل كاظم حسن44962522415001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيسجاد غانم راهي عبد44972522415001025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي جميل كامل هاشم44982522415001036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحسين حمدوش44992522415001039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيفرحان منادي خزي سلمان45002522415001043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمؤمل صالح حسين علوان45012522415001046

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمنتظر قحطان عدنان حسين45022522415001066

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمنتظر هاشم مهدي حمزه45032522415001067

كلية االثار/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيناصر احمد ناصر محسن45042522415001071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد عالء الدين عادل عبد الكاظم45052522415002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير عالء الدين عادل عبد الكاظم45062522415002021

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير علي فليح عبد الحسن45072522415002022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيجزاع غالي حسن حويش45082522415002026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحامد عبد الزهره نغماش صليبي45092522415002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن خالد نوماس عبد45102522415002034

كلية االثار/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن شاكر شعالن فارس45112522415002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن صالح شمران مريفج45122522415002037

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن قاسم شنيشل سنيد45132522415002040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن هادي عيسى عطيه45142522415002045

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين عبد العالي سلمان عبد الحسين45152522415002051

كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحمزه جمال نعمه عباس45162522415002062

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة474.0067.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد االمير جاسم محمد45172522415002080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيسيف مهند حسن عيسى45182522415002083

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد المعطي كاظم45192522415002093

كلية االثار/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعالء سالم كريم ابراهيم45202522415002097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي علوان مليبس حاذور45212522415002105

كلية اآلداب/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي عماد عبد المحسن جبار45222522415002106

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي قيصر كريم حسن45232522415002107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي كاظم ابراهيم سلمان45242522415002108

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيكاظم رسمي عنيفش عبد45252522415002118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن سالم هداد45262522415002130

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين حمزه مشيعل45272522415002131

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد رزاق كريم حسون45282522415002134

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق فرحان حسن حمزة45292522415002137

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى جواد داخل كاظم45302522415002146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد حاكم كليل45312522415002151

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيهيثم عدنان كاظم سعد45322522415002168

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيامير جبار كريم خشان45332522415003002

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد ظاهر حسن صيهود45342522415003019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيوسام جابر سالم حمد45352522415003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية تدمر المسائية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الحسين جعفر45362522415004001
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كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية تدمر المسائية للبنيناحيائيحسن سعد حميد عباس45372522415004002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية تدمر المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حميد نعمه هاشم45382522415004010

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمقتدى حيدر ناصر محمد45392522415006014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيزيد علي شهيد حسن45402522415007015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر جليل ابراهيم45412522415007023

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعلي ثامر موسى جواد45422522415007025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيقاسم هاتف اهزون حميدي45432522415007034

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمؤمل طالب محمد زامل45442522415007039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمجتبى صفاء الدين محمود راضي45452522415007041

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمد جواد ناظم جواد كاظم45462522415007044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمد نجاح عبد العالي حسن45472522415007050

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمود صفاء الدين محمود راضي45482522415007051

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمرتضى كامل مراد عيدان45492522415007055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمنتظر عباس عبيد هاشم45502522415007058

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612.0087.43ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمهدي علي مهدي عبود45512522415007060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية القصواء المسائية االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد عبد الحمزة حسين45522522415012002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنيناحيائياحمد صفاء مهدي جاسم45532522415013002

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606.0086.57ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيحسن مدحت عيدان عبد الساده45542522417001005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيحسين حيدر عطية حسن45552522417001006

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية534.0076.29ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيسجاد كريم عبد الزهره نادر45562522417001008

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيعلي احمد عبد االمير حسن45572522417001009

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية528.0075.43ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيمنصور حسن علي ناصر45582522417001014

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيابراهيم حسين حسن ابراهيم45592522417003002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيامير حسين حسن ابراهيم45602522417003004

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيامير حميد كشاش عزيز45612522417003005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسن ظاهر محسن علي45622522417003011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين صادق عبد الزهره سلمان45632522417003014

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين صالح عبد الحر عبد علي45642522417003015

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء544.0077.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين محمد حسون علوان45652522417003018

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحيدر حسين عليوي محمد45662522417003020

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيسفير ناصر حسين هادي45672522417003025

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيصفاء زمان محسن عباس45682522417003027

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعباس عبد االمير كريم جاسم45692522417003031

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعلي عظيم كريم جاسم45702522417003034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعلي قاسم نعمه علي45712522417003035

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعمار قاسم عبد الحسين خشان45722522417003037

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيكرار صادق علي محمد45732522417003039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمؤتمن كريم عبد الحسن عباس45742522417003040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمحمد رائد عبد الجليل جبر45752522417003045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمحمد عبد الرضا جابر حسين45762522417003046

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيابراهيم محمد عطشان عطيه45772522417006001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياحمد راجي عوده عباس45782522417006006
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان590.0084.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياحمد لقمان محسن حيدر45792522417006007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياحمد ناهض شاكر مالك45802522417006008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن ثجيل ظاهر سلمان45812522417006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن طعمه شهد حسين45822522417006016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن علي صالح مهدي45832522417006018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن نعيم رحيم كريم45842522417006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن هادي جعفر كاظم45852522417006022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسين حسب نصر معتوك45862522417006027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسين طاهر هاشم خليف45872522417006030

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسين عارف مزهر ساجت45882522417006031

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسين عدي محمد خواف45892522417006032

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسين منخي منصور جادر45902522417006039

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيخالد وليد علوان اسماعيل45912522417006046

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسجاد فاهم جاسم محمد45922522417006054

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعباس شعالن عجيل عنيت45932522417006067

كلية العلوم/جامعة الكوفة639.0091.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعباس طالب شنشول حسب45942522417006068

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعباس علي حسين ناصر45952522417006070

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعباس مكي فزاع كحيط45962522417006072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعبد هللا ثجيل عودة جوار45972522417006074

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي حسين عبد االمير نعمة45982522417006080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0087.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي سليم عبد حسين45992522417006086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيقاصد حران حسين وطبان46002522417006097

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمجتبى كريم نجم عبد46012522417006106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد سعد شالكه غالي46022522417006111

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمسلم نعمه عبد الهادي اعطيه46032522417006123

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0085.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمصطفى واثق عبد حسين46042522417006129

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598.0085.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمنتظر صالح صاحب مجيسر46052522417006136

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمنتظر هادي صالح حسون46062522417006139

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيياسر ضرغام محمد حسن عبد علي46072522417006145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائييحيى خريبط شطراوي فنجان46082522417006146

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياحمد امجد كريم عباس46092522417014002

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيباقر ماجد نعمه خميس46102522417014004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيسجاد عبد العظيم جبار كاظم46112522417014012

كلية االثار/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيطه قاسم حسن حميدي46122522417014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيعلي عوفي عبد علي حريز46132522417014019

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمحمد توفيق كاظم حسين46142522417014025

كلية االعالم/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمحمد جاسب حسين تاجر46152522417014026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمحمد جواد عبد زيد رومان46162522417014027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمحمد نعمان مطر موسى46172522417014029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمحمد نعمة نادر شمر46182522417014030

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمقتدى عبد االله راضي طوير46192522417014038

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمهدي صالح مهدي شنون46202522417014041
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة565.0080.71الخارجيوناحيائيأحمد عبد االمير محمد حسين46212522418001002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43الخارجيوناحيائياحمد عباس عبدالنبي عبدالزهره46222522418001033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0064.43الخارجيوناحيائيامير حسن عبد الكاظم محمد46232522418001062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57الخارجيوناحيائيجعفر هاشم قميص هويز46242522418001100

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57الخارجيوناحيائيجعفر ياسر حسين نعمه46252522418001101

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00الخارجيوناحيائيحسن رحيم نشمي جياد46262522418001118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00الخارجيوناحيائيحسين احمد جودي احمد46272522418001139

كلية الزراعة/جامعة الكوفة465.0066.43الخارجيوناحيائيحسين علي كامل خضير46282522418001165

كلية علوم البحار/جامعة البصرة451.0064.43الخارجيوناحيائيحسين محمد فهد راهي46292522418001178

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57الخارجيوناحيائيحيدر محمد عبد عباس46302522418001203

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00الخارجيوناحيائيرضا حسان عبد حسون46312522418001215

كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0067.14الخارجيوناحيائيضياء محسن مرتضى ملوح46322522418001288

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86الخارجيوناحيائيطاهر قائد عبد الكاظم عبدهللا46332522418001290

كلية اآلداب/جامعة الكوفة513.0073.29الخارجيوناحيائيعبدهللا نزار عبادي هالل46342522418001321

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0065.29الخارجيوناحيائيعلي رضا باسم سالم عبد46352522418001354

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43الخارجيوناحيائيعلي ظافر عواد كاظم46362522418001362

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية540.0077.14الخارجيوناحيائيعلي عبد الكاظم جاسم محمد46372522418001369

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0070.57الخارجيوناحيائيعلي عبدهللا عبد ونان46382522418001378

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00الخارجيوناحيائيعلي عكاب برين صياح46392522418001381

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29الخارجيوناحيائيكرار حيدر حاتم عباس46402522418001421

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط502.0071.71الخارجيوناحيائيمحمد حسين احمد عبدالرسول عبدالواحد46412522418001463

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57الخارجيوناحيائيمحمد علي عدنان هاشم حسين46422522418001499

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14الخارجيوناحيائيمحمد غسان جبار كاظم46432522418001504

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43الخارجيوناحيائيمرتضى علي جابر نعمه46442522418001552

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71الخارجيوناحيائيمزعل رحم هجهوج منذور46452522418001560

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71الخارجيوناحيائيمصطفى ضياء بربري محمد46462522418001588

كلية الزراعة/جامعة الكوفة497.0071.00الخارجيوناحيائيمقتدى عدي رضا كاظم46472522418001607

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0082.14الخارجيوناحيائيمقتدى محمد مظلوم عبد46482522418001608

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيابرار علي حسين عبد علي46492522422001002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائياسراء حسين عبد الزهره مرزوك46502522422001004

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0095.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائياسالم سعيد كاظم حمود46512522422001005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبراء حيدر بديوي تقي46522522422001015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبنين لفتة عباس محيل46532522422001019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره عيسى حسن46542522422001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيتبارك ماجد حسن علوان46552522422001026

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيتبارك محمد هالل خليف46562522422001027

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيتقى ضرغام زهير عبد الزهرة46572522422001028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيدموع ميثم عبد هللا غالي46582522422001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرفاه جعفر عبد علي مال هللا46592522422001039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقيه جاسم عباس حسن46602522422001042

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقيه حيدر غانم شهيد46612522422001043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقيه مشكور حمزه كريم46622522422001047
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0079.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقيه هيثم عبد مهدي46632522422001049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرنا رضا عزيز عبد الحسين46642522422001050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء عباس سعيد محمد حسن46652522422001059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء عقيل حسين فرحان46662522422001060

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء عالء الدين نزار عبد الصمد46672522422001061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء فارس شاكر حنون46682522422001066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء كمال عبد هللا ناجي46692522422001069

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء مهدي عباس علوان46702522422001073

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء هيثم عبد الهادي عاشور46712522422001075

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب حسين خضير عباس46722522422001076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب صادق راضي خضير46732522422001081

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب عايد محسن شدهان46742522422001082

كلية التربية/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب علي عباس مجيد46752522422001084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب علي نوماس كاظم46762522422001085

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب كاظم راضي محمد46772522422001086

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب محسن حنون محمود46782522422001088

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب محمد حسن داود46792522422001089

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينه حيدر عبد زيد ابراهيم46802522422001092

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيساره ايوب درويش عناد46812522422001093

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيسجى حسين عبد جيثوم46822522422001096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيسجى عباس عزيز كاظم46832522422001097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيسمية رائد جاسم محمد46842522422001098

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيشهد عباس جواد شاكر46852522422001101

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغدير مسلم عباس حسن46862522422001115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغصون صباح حنتي سعد46872522422001116

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد محسن جعاز46882522422001117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عباس عوده حمود46892522422001123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عباس باقر46902522422001124

كلية الزراعة/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عقيل عبد الرضا محمد46912522422001126

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عالء جواد كاظم46922522422001127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه مسلم كاظم مكوار46932522422001132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه نهاد جابر عيسى46942522422001134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمروه صالح صاحب جبار46952522422001137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم سعد كامل راضي46962522422001138

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم محمد حميد صالل46972522422001141

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم هادي كاظم وزير46982522422001143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمالك باقر عبد المهدي باقر46992522422001146

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمنار محمد حسن حمد سلمان47002522422001148

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمنى عباس صالح مهدي47012522422001149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينبأ كاظم صادق عباس47022522422001153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينرجس عباس حسين مشكور47032522422001154

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0080.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور الهدى وليد كاظم مدلول47042522422001159
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كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينوران رضا محي موسى47052522422001161

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهبه عوده صافي شلب47062522422001163

كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهدى اسعد هادي غوار47072522422001164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهدى ساجد لطيف عبد اليمه47082522422001166

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية العدالة للبناتاحيائياسراء فياض عبيد صفر47092522422002001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية العدالة للبناتاحيائيافراح هاتف حمود عبيد47102522422002002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية العدالة للبناتاحيائياالء عاصي شباط شنيور47112522422002004

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية العدالة للبناتاحيائيايات احمد عبد الحسين وادي47122522422002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية العدالة للبناتاحيائيبتول عباس هاشم داود47132522422002006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية العدالة للبناتاحيائيبنين ابراهيم خليل عبد هللا47142522422002008

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية العدالة للبناتاحيائيحوراء رعد حمود عبيد47152522422002011

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية العدالة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم محمد47162522422002020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية العدالة للبناتاحيائيزهراء عبد كاظم عبيد47172522422002022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية العدالة للبناتاحيائيشيماء حميد عطيه مخيف47182522422002029

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية العدالة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبيد عبد الحسين عباس47192522422002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية العدالة للبناتاحيائيفاطمة رعد حمود عبيد47202522422002034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء614.0087.71ثانوية العدالة للبناتاحيائيفاطمة عباس نهيب نعمة47212522422002035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية العدالة للبناتاحيائيفاطمة فالح طالب مهدي47222522422002036

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0095.29ثانوية العدالة للبناتاحيائيفاطمة هاتف زغير حمود47232522422002037

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29ثانوية العدالة للبناتاحيائيمريم اياد جالوي جاسم47242522422002044

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0088.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيات جميل نعمه عبد47252522422003001

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيات زيد طارق سعد47262522422003003

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيه سالم كاظم خيون47272522422003009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيابتهال حسين هادي مراد47282522422003012

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيابرار حسن فرج صبح47292522422003013

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيابرار فاضل مذبوب ساجت47302522422003014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائياديان حيدر عزيز علي47312522422003016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0081.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائياديان علي غني سعيد47322522422003018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائياستبرق علي عبد هللا محمد47332522422003020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.8890.41اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسراء ادريس لطيف مطشر47342522422003021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسراء عفيف عثمان عبد47352522422003023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسراء علي عبد الحسين نجم47362522422003025

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسراء عماد سعيد عزيز47372522422003026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسماء باسم عبد ستار47382522422003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسماء كريم كاظم جبر47392522422003033

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيافراح عبد هللا حسن يوسف47402522422003037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيافنان حسين جابر غني47412522422003039

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيالق ليث عبد علي محمد47422522422003042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيامنه عمار عباس عبد47432522422003048

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيامنه فاهم سعيد كاطع47442522422003049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيامنه محمد جبار شمخي47452522422003051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايات حيدر خضير عبد الكاظم47462522422003055
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كلية العلوم/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايات صادق جعفر رسول47472522422003057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايات ضايع عبد الكريم عبيد47482522422003058

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايات نبيل حسن جبار47492522422003064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائياية خضير علي عبد هللا47502522422003065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايه حيدر يوسف محمد سعيد47512522422003071

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايه علي عبد الزهره عباس47522522422003072

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيايه وسام محمد حسين جعفر47532522422003076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبتول ليث رسول عبد47542522422003083

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين حيدر اسماعيل لوني47552522422003098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين سالم عباس علي47562522422003102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين عبد الحسين علي عبد الحسين47572522422003106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين عقيل جواد كاظم47582522422003107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك حيدر عالوي محمد47592522422003128

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك عدنان غازي حسين47602522422003130

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك كفاح صبحي غني47612522422003132

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك نبيل جهاد عباس47622522422003137

كلية اللغات/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك هشام رضا كريم47632522422003138

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتقى امير عبد مسلم كاظم47642522422003140

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593.0084.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتقى حسنين عبد االمير باقر47652522422003141

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتقى حيدر عبد االله كاظم47662522422003142

كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتقى علي عبد الحسين ابراهيم47672522422003145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتقى محمد حمزه ساجت47682522422003147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيجميله احمد مجيد عبد الرحيم47692522422003150

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحنان كاظم مجهول هارون47702522422003154

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحنين احمد حمد عبد47712522422003155

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحنين طالب حسين سكطري47722522422003156

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحنين عقيل حمادي سعد47732522422003157

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحنين ماهر عيسى صالح47742522422003159

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء باقر محمد عطيه47752522422003160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد عطيه47762522422003161

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء خلف غالب صالح47772522422003163

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء زيد عدنان حسين47782522422003165

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء عباس يوسف حسون47792522422003168

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء مهدي بين لويخ47802522422003173

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيدعاء حسن حسون جاسم47812522422003178

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيدعاء عبد هللا عطيه عبد نور47822522422003182

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة665.0095.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيدنيا مؤيد صالح احمد47832522422003186

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرانيا ماهر جاسم كرو47842522422003187

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرانيا محمد فؤاد محمد جواد47852522422003188

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرانيه جواد كاظم ملهوف47862522422003189

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرسل احمد حمد عبد47872522422003193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرسل ازهر شنين صكر47882522422003194
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة666.0095.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرسل سليم عباس جبر47892522422003195

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرسل عدنان عبد العباس منفي47902522422003196

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرسل علي كاظم محمد47912522422003197

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرشا عادل محمد منديل47922522422003199

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرضيه علي تركي عطيه47932522422003201

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه احمد عبد عبد علي47942522422003207

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه اياد طالب صالح47952522422003208

كلية العلوم/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه جميل عبد الجليل عبد الكريم47962522422003210

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه حيدر هادي شهيد47972522422003212

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه رياض محمد عباس47982522422003213

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه زمان حميد حلوس47992522422003214

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه ضرغام حسون جاسم48002522422003216

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0095.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه عادل شاكر ابراهيم48012522422003217

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة628.0089.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه علي عبد العالي عبود48022522422003223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه فارس عبد الكاظم عليوي48032522422003225

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه فارس عبد صاحب48042522422003226

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه مؤيد سلمان علي48052522422003228

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه ناصر حسين كاظم48062522422003230

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه ناهد غازي بصري48072522422003231

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيروان علي جواد عبد النبي48082522422003236

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيروان عمار دويج عبد الزهرة48092522422003237

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة647.0092.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء احمد جابر عصواد48102522422003241

كلية العلوم/جامعة الكوفة631.0090.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء احمد حسن ظاهر48112522422003242

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء ارحيم هادي مسلب48122522422003245

كلية التربية/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء اسعد محمد حسين48132522422003246

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء امجد جبار غضيب48142522422003247

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية692.0098.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء انور عباس عريس48152522422003248

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء ثائر محمد علي عبد الرضا48162522422003250

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الحر ظاهر48172522422003257

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء حسين رزاق طالب48182522422003259

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء حيدر مطر حسين48192522422003266

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء رشاد ناظم عبود48202522422003269

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء رعد عبد الحمزه حسن48212522422003270

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.0091.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عبد الجليل حسن احمد48222522422003276

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد الرزاق عطيه48232522422003279

كلية االثار/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عقيل مسلم صاحب48242522422003280

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عقيل هادي جابر48252522422003281

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء علي حسين جبر48262522422003285

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء علي صادق عبد هللا48272522422003286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عون عبد علي هاشم48282522422003291

كلية االثار/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي عبيد48292522422003293

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء قادر زويد خلف48302522422003294
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قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597.0085.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء كريم خضير عبد الرضا48312522422003298

كلية العلوم/جامعة الكوفة661.0094.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء كوثر محمد خضير48322522422003301

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين خلصان48332522422003306

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0093.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين علي48342522422003307

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء نبهار فليح شداد48352522422003316

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهره حسين مهدي هادي48362522422003320

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهور سعود مبرد غالي48372522422003322

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب احمد عصام عبد المهدي48382522422003326

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب ثامر حسين محمد48392522422003328

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب ثمين رويض عرمان48402522422003329

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب حسين صاحب جوده48412522422003332

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.1296.59اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب حسين عبد الرضا محمد سعيد48422522422003333

كلية اآلداب/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب طاهر شريف محمد48432522422003341

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين كامل محمد48442522422003345

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب عبير شهيد رشيد48452522422003348

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب عقيل عبد الرزاق عطيه48462522422003350

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب علي حسين دموع48472522422003351

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب علي شالكه اعضب48482522422003352

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب علي نعمه مبرد48492522422003355

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب فيصل كاظم جياد48502522422003359

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب مازن عبد هللا جلود48512522422003362

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب مجيد محمد سعيد عبد الزهره48522522422003363

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم حمد48532522422003365

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب هاتف سلمان جابر48542522422003368

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة658.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيساره احمد صاحب خضير48552522422003376

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيساره حميد خضير طالب48562522422003378

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة697.0099.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيساره عامر كاظم محمد48572522422003379

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيساره محمود عبد الرزاق هاني48582522422003383

كلية القانون/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسبأ عقيل جليل عبد االمير48592522422003385

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسجى كامل ساجت جمالي48602522422003393

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسحر محسن يوسف محسن48612522422003396

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسحر محمد مهدي عبد الهادي48622522422003397

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسراء مهند تكليف ناجي48632522422003398

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسرى ثامر حسين حسن48642522422003401

كلية العلوم/جامعة الكوفة646.0092.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسرى جعفر رضا جعفر48652522422003402

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسرى حامد كاظم حسون48662522422003403

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسرى حيدر صبيح كاظم48672522422003404

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسرى عقيل علي عبيده48682522422003405

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسفانه فاضل محمد عبود48692522422003406

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل563.0080.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسكينه عادل عبد الرزاق سلطان48702522422003408

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسكينه مكي عبد الحسين مكي48712522422003410

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيسكينه ناجح حسين حسن48722522422003411
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كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشدن جالل علي محسن48732522422003415

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد احمد سلمان كاظم48742522422003417

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد حيدر جبار عبد48752522422003420

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد عادل كريم كاظم48762522422003425

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد محمد ناجي عبد هللا48772522422003429

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد معين حسين عبد المهدي48782522422003430

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد هيثم نعمه محسن48792522422003432

كلية الزراعة/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيشهد وليد فليح حسن48802522422003434

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيصابرين حسين فهد مجيد48812522422003436

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيصبا محمود مهدي كاظم48822522422003437

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيصفا اسعد علي عبد زيد48832522422003438

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيصفا علي حميد شنشول48842522422003440

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيصفا ماجد منعم عبد48852522422003441

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيضحى ناصر هادي عبود48862522422003455

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيطيبة عبد الرزاق هاني جاسم48872522422003457

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيطيبه حسين فوزي عوده48882522422003459

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة697.0099.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيطيبه رافد موسى ثعبان48892522422003460

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0093.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيطيبه علي عبادي جبار48902522422003461

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيطيبه محمد راضي ناجي48912522422003462

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيطيف علي حميد جاسم48922522422003463

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعبير رسول سالم عبيدي48932522422003464

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعفاف رياض مهدي صالح48942522422003467

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعال رياض احمد علي48952522422003469

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.5691.79اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعال مهدي عباده مدهده48962522422003470

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.0089.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعلياء مالك حسين حمود48972522422003471

كلية االثار/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغاده ميثم عبود محمد48982522422003474

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير ظافر صاحب جواد48992522422003477

كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير نصر سلمان مدلول49002522422003481

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير وليد عبودي كاظم49012522422003482

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغسق قاسم عبد االمير شيال49022522422003483

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة660.0094.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغفران عبد الهادي جدعان جفات49032522422003484

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.1296.02اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغفران محمد عبد الحسين عباس49042522422003486

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه احسان هادي نوري49052522422003491

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه احمد حميد سلمان49062522422003493

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسين محي عباس49072522422003496

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عبد علوان49082522422003497

كلية التمريض/جامعة الكوفة672.0096.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه باسم جابر محمد49092522422003502

كلية التربية/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه باسم جساب يوسف49102522422003503

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه بشار عبد مسير49112522422003504

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد راضي49122522422003509

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد العباس عسر49132522422003510

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.0082.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسن محمود49142522422003512
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حيدر هادي حسين49152522422003519

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه رضا حسوني عبد االمير49162522422003523

كلية العلوم/جامعة الكوفة655.0093.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه رياض احمد رزاق49172522422003524

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه صباح كاظم زغير49182522422003525

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه ضاحي تايه مدلول49192522422003526

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد جبار49202522422003531

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عباس هادي عبد هللا49212522422003532

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين محمد جعفر49222522422003534

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي مهدي هادي49232522422003535

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه عالء جبار صالح49242522422003537

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه علي داخل جاسم49252522422003539

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0092.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم جواد49262522422003542

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه علي نوري محسن49272522422003544

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه فائز عبد الرضا محسن49282522422003550

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه قاسم سعد محمد49292522422003554

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه لواء محمد عبد الزهره49302522422003557

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد مهدي جواد49312522422003559

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه ماجد رسول شاكر49322522422003560

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه مازن ناجي مجيد49332522422003561

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد باقر حسن عبد االمير49342522422003564

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن عليوي49352522422003565

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح علي محمد49362522422003566

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد صباح موسى دلي49372522422003567

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم جمالي49382522422003569

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد كصاد فجر49392522422003571

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه محمد هاشم كاطع49402522422003573

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه نصير حميد رشيد49412522422003574

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرح عادل علوان عجه49422522422003583

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرح علي وحيد حسن49432522422003584

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرقان ابراهيم ناجح ابراهيم49442522422003585

كلية التربية/جامعة الكوفة567.2481.03اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرقان سعد حسن جوده49452522422003587

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرقان عبد الناصر فليح محسن49462522422003588

كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفضه موسى يوسف عبد الحسين49472522422003591

كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيقطر الندى سليم شكر حبيب49482522422003593

كلية التربية/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر جهاد كاظم عبود49492522422003594

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر ستار عبد الحسين كاطع49502522422003596

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0081.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر عبد مسلم عبد العباس بريوه49512522422003599

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمروه فاروق يوسف حسين49522522422003609

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمروه كريم عبد حسن49532522422003610

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم انور عبد الرضا محمد49542522422003613

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم حسن عبد الرزاق محمد49552522422003615

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم حيدر كاظم جبار49562522422003617

230 من 118صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم حيدر كاظم عبد المحسن49572522422003618

كلية التمريض/جامعة الكوفة671.0095.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم صباح عباس كاظم49582522422003624

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم طه مسلم يوسف49592522422003625

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم عامر عبد الرضا مسلم49602522422003628

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم عباس عبد الرضا هذال49612522422003629

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم عبد الغني شهد عبود49622522422003631

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم عدنان موسى دلي49632522422003632

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم قاسم كاظم مردان49642522422003636

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم ليث فاضل كاظم49652522422003637

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم محمد طالب نمنم49662522422003639

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم مسلم نعمه جواد49672522422003641

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم مناف جليل ظاهر49682522422003642

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم مهدي حسين علي49692522422003643

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم نصير شهيد هادي49702522422003645

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم يوسف محسون حساني49712522422003646

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمسار محسن رزاق عزيز49722522422003647

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمالك صالح جلوب راضي49732522422003651

كلية الفقه/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمالك عبود رسول عبود49742522422003653

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمناهل صائب عبد الحميد محمد علي49752522422003655

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمنى عبد الحسن عباس صالح49762522422003657

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمهج مهند محسن جاسم49772522422003659

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيميسره زياد طارق جاسم49782522422003661

كلية العلوم/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائينبأ علي كاظم محمد49792522422003666

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائينبأ فاضل فرطوس تقي49802522422003668

كلية علوم البحار/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائينبأ نافع محيسن صكر49812522422003671

كلية االثار/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائينجوان علي جمعه علك49822522422003673

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيندى محمد علي طه رضا49832522422003674

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائينرجس خضير عباس جاسم49842522422003679

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور احسان عبد الحسن مفتن49852522422003686

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الزهراء فراس عالوي نجيب49862522422003689

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى ثائر عبد الزهره محسن49872522422003691

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى حسن راضي طراد49882522422003692

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى حيدر ضياء صالح49892522422003694

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى رزاق حسن عبد هللا49902522422003696

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى سمير مجيد حميد49912522422003697

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0093.14اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى صادق خضير محمد49922522422003698

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.9695.85اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى كاصد ثجيل عبيد49932522422003701

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور حاتم عبد الحسن حصيني49942522422003705

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور عباس كريم جبار49952522422003714

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور علي عبد الحسين عبد الحسن49962522422003716

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.2095.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور مثنى عبد الكريم عباس49972522422003719

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور محمد علي عبد49982522422003721
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كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهبه عبد المنتظر حسن خضر49992522422003730

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى ابراهيم مدلول عناد50002522422003732

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى احمد حميد كاظم50012522422003733

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى امير عبد مسلم كاظم50022522422003734

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى فالح داخل مشكور50032522422003737

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى هيثم عبودي جالب50042522422003738

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهديل مازن عبد الزهره حبيب50052522422003740

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية الالذقية للبناتاحيائييقين لطيف فنجان رخيص50062522422003749

كلية العلوم/جامعة الكوفة655.0093.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيآمنه حسين عبد ساير50072522422004001

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0065.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيابتهال احمد كشيش صعصاع50082522422004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيابرار ياسر عبد زيد كاظم50092522422004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياريام لطيف كامل هليل50102522422004012

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0078.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياستبرق جواد كاظم حسين50112522422004014

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياستبرق حسن وافي علوان50122522422004015

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء حسين كاظم علي50132522422004017

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0089.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء خير هللا سرحان عبد50142522422004020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء عباس فرحان مهدي50152522422004021

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0078.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء عبد الرضا عباس كعيد50162522422004022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0081.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء عبد مسلم عبد الحسن ذياب50172522422004024

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسراء ناطق بادي محي50182522422004027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياسماء صدام كريم عوزي50192522422004029

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيافراح عباس مسلم عيسى50202522422004032

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0081.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياالء احمد عبد هللا هادي50212522422004034

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيانعام صادق ايوب عيسى50222522422004047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيانفال حيدر عبد االمير عبد علي50232522422004049

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات ابراهيم اسماعيل عاشور50242522422004054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات حسن عمران موسى50252522422004056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات سالم محمد رضا عبد الحسين50262522422004059

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات صاحب عبد علي50272522422004060

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات عادل حسن عبد الحسين50282522422004061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة633.0090.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات علي عباس رهيف50292522422004063

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات عواد كاظم شبيلي50302522422004065

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0061.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات معين يحيى جبر50312522422004069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات موسى كاظم دحام50322522422004070

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايالف حيدر محسن كاظم50332522422004074

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0063.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايمان رياض عبد العباس عطيه50342522422004075

كلية االثار/جامعة الكوفة449.0064.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايمان ستار جابر عبد الزهره50352522422004076

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0089.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايه فارس محمود علي50362522422004084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايه ميثاق مطلب عباس50372522422004085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايه يوسف يحيى يوسف50382522422004087

كلية الفقه/جامعة الكوفة478.0068.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول حيدر صفاء جواد50392522422004090

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول سعيد رسول حسين50402522422004092

230 من 120صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول علي زاهي عباس50412522422004097

كلية التربية/جامعة الكوفة606.0086.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول مسلم محمد كاظم50422522422004102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء674.0096.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبتول مشتاق غازي مجيد50432522422004103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبراء سالم خضير عباس50442522422004107

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبسمه مرتضى كاظم جنيجل50452522422004110

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبشرى ستار جبار علوان50462522422004113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنت الهدى سالم كاظم ابراهيم50472522422004116

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنت الهدى فالح عبد الزهره جاسم50482522422004117

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين ثامر عبد الزهره شعالن50492522422004121

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين ثامر نايف عبد الحسن50502522422004122

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين خالد حمد حسين50512522422004127

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين سعيد رسول حسين50522522422004129

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين شاكر احمد عبود50532522422004131

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0068.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين علي حارس ضيدان50542522422004148

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين فرحان عبد الساده بياد50552522422004152

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين ماجد عبد حسون50562522422004157

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين محمد عباس عبد50572522422004158

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين محمد كاظم جيثوم50582522422004159

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك احمد مهنى معال50592522422004163

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0064.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك حسناوي غازي عجمي50602522422004167

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة572.0081.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك حسين عبد الزهره مهدي50612522422004169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك عامر رزاق عبود50622522422004173

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك عقيل جواد خضير50632522422004180

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة550.0078.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك علي زايد كاظم50642522422004181

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0088.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك محمد خلف شيال50652522422004187

كلية اللغات/جامعة الكوفة616.0088.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتقى جابر محمد جبر50662522422004191

كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0066.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتقى كريم هادي شمران50672522422004193

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتمارا شعالن سرحان جبر50682522422004195

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0071.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحليمة جواد كاظم عبد الحسن50692522422004200

كلية العلوم/جامعة الكوفة656.0093.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحميده فالح حسن محمد علي50702522422004201

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحنين رائد حمزه محمد50712522422004207

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحنين محمود شاكر عباس50722522422004214

كلية االثار/جامعة القادسية461.0065.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحنين وسام نجاح رشيد50732522422004216

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء حسين رزاق حسين50742522422004219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء حيدر عبد الحسين مجيد50752522422004222

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء468.0066.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء حيدر عوده عباس50762522422004223

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة536.0076.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء رياض شمران جبير50772522422004224

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء شهيد مسلم سلمان50782522422004226

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل459.0065.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء عقيل محسن مهدي50792522422004229

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء علي كاظم عبد االمير50802522422004232

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء علي مجبل عزوز50812522422004233

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0064.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء علي محمد حسين50822522422004234
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء عوده هادي محمود50832522422004235

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء فارس علي حسين50842522422004236

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء ليث محمد علي عبد الرضا50852522422004240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء مشتاق طالب علي50862522422004242

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيختام كاظم عبد زيد حسين50872522422004247

كلية االثار/جامعة الكوفة437.0062.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيخديجة رائد شهيد منفي50882522422004248

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيدعاء احمد رزاق حسن50892522422004251

كلية اآلداب/جامعة الكوفة521.0074.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيدنيا سالم عبيس بدر50902522422004257

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرباب مهدي حسين علي50912522422004263

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرسل سلمان عفريت صبيح50922522422004269

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرسل عقيل حميد جواد50932522422004272

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرسل علي حمد مطر50942522422004273

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0080.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرسل عماد رزاق عبيد50952522422004274

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرسل محمد شريف ناصر50962522422004275

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرغده باسم لطيف موتان50972522422004281

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه حسين يحيى عبد الزهره50982522422004288

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه رائد راجح لفته50992522422004292

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0070.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه رحيم جفات نغماش51002522422004293

كلية التمريض/جامعة الكوفة672.0096.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه صالح مهدي عبيد51012522422004297

كلية اآلداب/جامعة الكوفة509.0072.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه عباس عبود عبد الحسن51022522422004300

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه عبد الزهره عليوي كاظم51032522422004303

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه عبد الهادي جاهل عبيدش51042522422004304

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه فارس عبد الباقر جابر51052522422004308

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه قاسم جبار حسين51062522422004311

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه محمد حسون عبد51072522422004316

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرقيه محمد صادق محمد حسن51082522422004317

كلية القانون/جامعة الكوفة601.0085.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيرنا ثائر غني ناجي51092522422004321

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيريهام عالء محسن مهدي51102522422004329

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء ابراهيم مليح جواد51112522422004331

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حسن فاهم يوسف51122522422004344

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حسن فالح مهدي51132522422004345

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حسن فليح عبد الحسين51142522422004346

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر صالح مهدي51152522422004355

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر عبد الكاظم محمد51162522422004356

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء خالد عبد الزهره عباس51172522422004361

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء خليل ابراهيم عبد هللا51182522422004363

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء رحيم جاسم محمد51192522422004365

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء رحيم خيون سالم51202522422004366

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571.0081.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء رسول جالل عبد الكاظم51212522422004367

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء زمان عبد نور كاظم51222522422004373

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء سجاد حميد عبد51232522422004374

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0072.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء شاكر حنون ناصر51242522422004377
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء صالح مجيد حميد51252522422004379

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0079.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء ظافر فيصل حاشوش51262522422004382

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عامر سعيد كاظم51272522422004383

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0083.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عباس عبد الجليل طاهر51282522422004386

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية565.0080.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عباس كريم مهدي51292522422004387

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عبودي محمد عبد51302522422004396

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عقيل كاظم حميدي51312522422004399

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء علي عبد الحسن عبد هللا51322522422004405

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عيسى مظلوم حمود51332522422004410

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء فليح حسن بديوي51342522422004418

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.0073.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء قاسم عبد الحسن عبود51352522422004419

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0065.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء قصي صالح مهدي51362522422004420

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة634.0090.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء قيس احمد غضبان51372522422004421

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء كريم عبد الزهره عبود51382522422004423

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء ماجد عباس دهيش51392522422004425

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية525.0075.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء محمد مجيد لفته51402522422004432

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء مسافر عزاره عبد51412522422004436

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء مشتاق علي عيال51422522422004437

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء نصير صاحب رحيم51432522422004439

كلية الزراعة/جامعة الكوفة424.0060.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء نوري جواد كاظم51442522422004441

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0081.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب ابراهيم ناصر عمران51452522422004442

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب احمد صالح كاظم51462522422004443

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب امين عبد الزهره عوده51472522422004445

كلية اآلداب/جامعة الكوفة553.0079.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب جاسم محمد مبارك51482522422004448

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب جوده عاشور وليد51492522422004451

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حسين الفي جاسم51502522422004458

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حمزه مهدي جاسم51512522422004460

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0079.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب خير هللا دبدب لفتة51522522422004464

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة507.0072.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رشيد حميد طه51532522422004467

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رعد عزيز عبد الحسين51542522422004469

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0077.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عباس عبد الزهره شنكول51552522422004478

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0090.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عباس فاضل كاظم51562522422004479

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عبد الحسن كحيط عباس51572522422004480

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عبيد كاظم عبد هللا51582522422004482

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عصام ساجت ابو اللول51592522422004485

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عقيل كاظم ظاجر51602522422004487

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب عالء فاضل كامل51612522422004488

كلية العلوم/جامعة سومر613.0087.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب كاظم سلمان علوان51622522422004497

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب كاظم مظلوم جباري51632522422004498

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب مؤيد منهل عبد51642522422004500

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة496.0070.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب محمد حسن عبد51652522422004502

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره جعفر اسود حمزه51662522422004516
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره عباس عوده حسون51672522422004522

كلية العلوم/جامعة الكوفة635.0090.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره علي رشيد شهيد51682522422004524

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره عماد خضير عباس51692522422004526

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره قاسم غازي شعالن51702522422004528

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيساره مهدي صالح جاسم51712522422004529

كلية الزراعة/جامعة الكوفة465.0066.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسجى قاسم موسى عباس51722522422004532

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0064.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسحر جبار حمودي جبار51732522422004533

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسكينه حيدر هاشم حسان51742522422004539

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسكينه نعمه حسين حسون51752522422004542

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسناء كاظم سلمان علوان51762522422004543

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشذى حازم عبد العالي عناد51772522422004544

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0065.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشروق نافع مونس جبوري51782522422004545

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشروق هادي محمد تركي51792522422004546

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602.0086.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد احمد جبار عبد االمير51802522422004547

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد احمد عبد الزهره علي51812522422004548

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد حيدر محسن كاظم51822522422004550

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة515.0073.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد عقيل عبد الحسن ذياب51832522422004551

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد علي ناصر داود51842522422004552

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة580.0082.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد عماد جاسم محمد51852522422004553

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد فارس مهدي حمود51862522422004556

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد قاسم شاكر عبد الحسين51872522422004557

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد مالك محمد علي عبد الحسن51882522422004558

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602.0086.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد هادي موسى حمزه51892522422004561

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيصابرين اياد حسين محمد51902522422004565

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيصابرين ثامر طالب عمران51912522422004566

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيضحى صباح نوري يوسف51922522422004574

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيضحى عبد الحسين عمران جبار51932522422004575

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة630.0090.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيطيبة حسين يحيى عبد الزهره51942522422004579

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيعبير ابراهيم رسول عبود51952522422004581

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيعذراء جاسم مرزوك فهد51962522422004584

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيعذراء سالم عبد عباس51972522422004587

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيعذراء علي حميد عبد بجاي51982522422004588

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيعال حسين عكله درويش51992522422004591

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية521.0074.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيغدير رسول عباس اعبيد52002522422004601

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0083.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيغدير قاسم جبر عبد الرضا52012522422004602

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0077.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيغدير نعمه عبد زيد والي52022522422004605

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيغفران سهيل رزاق جبر52032522422004612

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة543.0077.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه جاسم خضير جوده52042522422004623

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه ستار جبار عبد الكريم52052522422004640

كلية االثار/جامعة الكوفة464.0066.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه صالح نجاح عبيد52062522422004644

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0093.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه طالب عبد الواحد عوده52072522422004646

كلية العلوم/جامعة الكوفة647.0092.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عامر نايف حسن52082522422004649
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0077.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عباس علي عباس52092522422004654

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عبد الشهيد شمال نور52102522422004657

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عبد الكريم هاشم جالب52112522422004658

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه علي بشير صالح52122522422004660

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه علي جابر حسين52132522422004661

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه علي حسين حمود52142522422004663

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه علي رحيم وناس52152522422004664

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه علي شاكر حسن52162522422004665

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه علي كريعه كزار52172522422004671

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0071.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عمار حسن علي52182522422004672

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه قصي عبد الزهره سعد52192522422004679

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه كول احمد صبري محمود52202522422004681

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه مجيد حميد شنيت52212522422004683

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0068.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه محسن عبد العباس محمد52222522422004684

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه مكي عبد الزهره بدر52232522422004688

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه نوري جواد كاظم52242522422004692

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه نوفل علي حسين52252522422004693

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفرقان حسن علي هادي52262522422004696

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفرقان حسين عبد زيد جينه52272522422004698

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0072.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه طالب فضل كبون52282522422004703

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكافي خضر زين نواف52292522422004705

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر حاكم رحمن حسن52302522422004708

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الرملة للبناتاحيائياسراء موسى حساني جلوب52312522422006003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الرملة للبناتاحيائيبتول عايد مردان ذيبان52322522422006009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية الرملة للبناتاحيائيبنين خضير عباس سعيد52332522422006012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الرملة للبناتاحيائيرتاج سالم جاسم عبد زيد52342522422006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الرملة للبناتاحيائيرنا رزاق عبيد عطيه52352522422006030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء تحسين حسين حمزه52362522422006032

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء سوادي طالب علي52372522422006036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء عماد جليل مشاي52382522422006038

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43ثانوية الرملة للبناتاحيائيزينب عقيل جبار كاظم52392522422006048

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الرملة للبناتاحيائيضحى حسون جواد صبار52402522422006056

كلية العلوم/جامعة الكوفة639.0091.29ثانوية الرملة للبناتاحيائيعذراء ماجد عبد الزهره صالح52412522422006057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الرملة للبناتاحيائيغدير شمخي جبر كاظم52422522422006060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية الرملة للبناتاحيائيغدير عالء محسن زبر52432522422006062

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية الرملة للبناتاحيائيفاطمه عباس عبيد محمد52442522422006067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29ثانوية الرملة للبناتاحيائينورهان صباح يوسف عبد52452522422006091

كلية اللغات/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيآيات صباح كتاب صباح52462522422007003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيابتهال يحيى ابراهيم حمزه52472522422007005

كلية التمريض/جامعة الكوفة673.0096.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيايه صادق مهدي محمد52482522422007012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيبتول بدران صادق عبود52492522422007013

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الصباح للبناتاحيائيبسمه حسين عبد الرضا حسون52502522422007017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيبنين حيدر مجيد عبد هللا52512522422007020

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيبنين عادل حمزه عباس52522522422007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية الصباح للبناتاحيائيتبارك احمد حسن رهيف52532522422007024

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية الصباح للبناتاحيائيتبارك عدنان جواد راضي52542522422007026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الصباح للبناتاحيائيجنات عادل سالم حسن52552522422007028

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية الصباح للبناتاحيائيحنين احمد عبد الحسين حميد52562522422007030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الصباح للبناتاحيائيدعاء سعيد كامل غضبان52572522422007034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيرقيه اياد عبد هللا حسين52582522422007039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيريحان احمد كناوي ضايف52592522422007045

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيزهراء حمزه كاظم بجاي52602522422007049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب احمد نوح سليمان52612522422007066

كلية اللغات/جامعة الكوفة645.0092.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب حيدر جواد نعمه52622522422007068

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب رائد جبار عبد الرضا52632522422007069

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب سعيد ابراهيم زغير52642522422007071

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيصفا فرات وهاب حبيب52652522422007084

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الصباح للبناتاحيائيصفاء حسين غيدان تايه52662522422007085

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الصباح للبناتاحيائيعال سالم انتيش ثجيل52672522422007088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيعال عدنان عبد زيد هادي52682522422007089

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيعلياء رياض عبد عبود52692522422007090

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0094.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه البتول ناصر مخور نعمه52702522422007092

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه حسين هادي احمد52712522422007094

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه حمزة راشد لفتة52722522422007095

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء639.0091.29اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه رياض منصور حمزه52732522422007097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الصباح للبناتاحيائيكوثر عباس نوح سليمان52742522422007110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيكوثر عبد الباقي حسين عاجل52752522422007111

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيكوثر فارس علي لوتي52762522422007112

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيمروه حيدر عبد العزيز جبر52772522422007115

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيمريم عبد الهادي عبيد خليف52782522422007119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الصباح للبناتاحيائيمالك فيصل كريم حمود52792522422007125

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الصباح للبناتاحيائينبأ احمد هاشم وحيد52802522422007130

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية الصباح للبناتاحيائينبا عبد الرسول مسلم نسر52812522422007135

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الصباح للبناتاحيائينرجس ستار عبد ياسر عبيد52822522422007137

كلية االثار/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية الصباح للبناتاحيائينور الهدى ستار عبد ياسر عبيد52832522422007139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الصباح للبناتاحيائيهدى جعفر حمزه خلف52842522422007142

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية واسط للبناتاحيائيأنوار حيدر علي حسين52852522422008008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية واسط للبناتاحيائيبتول تحسين عبد بعيوي52862522422008010

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية واسط للبناتاحيائيبتول نور الدين كاظم مهدي52872522422008012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية واسط للبناتاحيائيبنين حميد كامل جواد52882522422008015

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية واسط للبناتاحيائيبنين حيدر عبد الزهره حسين52892522422008016

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية واسط للبناتاحيائيجنات وحيد فريد عبدال52902522422008022

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية واسط للبناتاحيائيحوراء منير صبري محمد52912522422008024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية واسط للبناتاحيائيدعاء محمد عبد عنون52922522422008027
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كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية واسط للبناتاحيائيرقيه بشار جبار حسين52932522422008030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية واسط للبناتاحيائيرقيه ناصر نعمة كريم52942522422008031

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية622.0088.86اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الرضا شتيوي52952522422008034

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء سعد خضير ثنوان52962522422008039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء ضمير رزاق عطية52972522422008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء مهند عبد االمير خضير52982522422008042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب عامر عبد الحسين علوان52992522422008049

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب فرقد عبد السالم محسن53002522422008056

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب فيصل علي ناصر53012522422008057

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29اعدادية واسط للبناتاحيائيغسق وائل شوكت محمد53022522422008069

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية واسط للبناتاحيائيغفران صالح هاشم سرسوح53032522422008070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية واسط للبناتاحيائيفاطمه طاهر صبحي حسن53042522422008076

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية واسط للبناتاحيائيفرح حيدر غازي هادي53052522422008082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية واسط للبناتاحيائيفردوس تركي خضير جبر53062522422008083

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية واسط للبناتاحيائيقمر قاسم عذير عباس53072522422008084

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية واسط للبناتاحيائيكوثر حسن سعيد عبد53082522422008085

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية واسط للبناتاحيائيمريم سعد جبار عبد الزهره53092522422008088

كلية اللغات/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية واسط للبناتاحيائيمريم قاسم عصويد علوان53102522422008089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية واسط للبناتاحيائينبأ حيدر عبد الزهره عبد الحسين53112522422008093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية واسط للبناتاحيائيهدى كاظم عبادي جبر53122522422008102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية واسط للبناتاحيائيهدى هاشم مزهر محمد53132522422008103

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيايات جبار راهي وحيد53142522422009002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيرقيه محمد عظيم لفته53152522422009012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيزينب علي حسن علي53162522422009015

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيزينب محمد علي عبد وناس53172522422009016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيسجى داخل لفته عبيس53182522422009018

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيضحى جواد عبد الكاظم عويز53192522422009019

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيمريم محمد عبد الرضا حمزه53202522422009023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيهدى جاسم محمد عبد53212522422009025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية الشناشيل للبناتاحيائيهنادي ثامر نواف كاظم53222522422009027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيآسيا رحيم جابر عطيه53232522422010001

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياديان محسن علي حمد53242522422010006

كلية التمريض/جامعة الكوفة682.0097.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياديان منير سلمان موسى53252522422010007

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياسيل حسن عبد االله كريدي53262522422010018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياالء فائق محمود خضير53272522422010019

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياماني حسن عباس عبد53282522422010023

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيامنه عبد السادة عبد الزهره كاظم53292522422010024

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيامنه محمد عبد الحسين صاحب53302522422010027

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياميره محمد حمزه حسين53312522422010028

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيايات اياد جاسم علوان53322522422010034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيايات حسن جبار موسى53332522422010036

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيايات حيدر عبد جبر53342522422010037
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيايه باسم شرهان عبد العباس53352522422010043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيايه سعيد عبد علوان53362522422010045

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيباسمه جاسم جبر عيسى53372522422010046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبراء جبار محمد فنجان53382522422010052

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين حامد جابر محسن53392522422010056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين حيدر لطيف جاسم53402522422010060

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسين عبود53412522422010066

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين ناصر عبد عباس53422522422010069

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0065.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك ثائر ستار جعاز53432522422010071

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك حسن عبد وحيد53442522422010072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك داخل حسن عبد علي53452522422010074

كلية االثار/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك عادل عبد االمير حمزه53462522422010075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك ميثاق عواد منصور53472522422010077

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحنين حامد جابر محسن53482522422010083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء جبار حسن علي53492522422010089

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد مسلم كاظم53502522422010091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء عصام عبيد سعد53512522422010093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء عقيل رزاق عبد هللا53522522422010094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء لؤي جاسب سواري53532522422010096

كلية الفقه/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيختام علي حسين مطر53542522422010099

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيدعاء نصير رحيم عباس53552522422010107

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيدنيا حبيب هادي كاظم53562522422010108

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيديار عماد عوده ابراهيم53572522422010111

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرانيا احمد حيدر مهدي53582522422010113

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه احمد عباس عبد هللا53592522422010117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه جبار كشمش صيهود53602522422010118

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه جليل سالم كاظم53612522422010119

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه حسين ظاهر حسن53622522422010120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه حسين علي محمد53632522422010122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه شمران عبد الزهره برهان53642522422010125

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه علي مهدي حسن53652522422010128

كلية االثار/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه قاسم شهيد شياع53662522422010130

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0090.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقيه ماجد رزاق هالل53672522422010132

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن كاظم53682522422010139

كلية اآلداب/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم جابر53692522422010141

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625.0089.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء راجح سليمي عبود53702522422010142

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.0089.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء رزاق جبار حسون53712522422010143

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء رعد حمد عبد هللا53722522422010145

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء عباس حمد كريم53732522422010150

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الرزاق نوري53742522422010153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم متعب53752522422010155

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي نعمه سعد53762522422010156

230 من 128صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد محسن عبد53772522422010162

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب حيدر نوري حسين53782522422010176

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب عبد العباس مهدي عاتي53792522422010181

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب فاضل علي عبد العباس53802522422010186

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب مهدي عبيد مهدي53812522422010188

كلية االثار/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينه رزاق غالي عبود53822522422010190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيساره احسان علي محمد53832522422010191

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسجى عائد حميد عباس53842522422010193

كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسجى هادي جباره عبد علي53852522422010195

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسرور شاكر سلمان بدر53862522422010197

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسكينه حسين عزيز عبد53872522422010201

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسكينه حمود شعالن علي53882522422010202

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسكينه علي حسين مطر53892522422010204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسليمه واصي جساب سلطان53902522422010205

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيشهد حسين فاضل عبيس53912522422010209

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيشهد رعد خضير مجيد53922522422010210

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0085.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيشيماء اثير وحيد حسن53932522422010215

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيضحى جليل عبد الحسين عباس53942522422010217

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيضحى رزاق جبار حسون53952522422010218

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيطيبه عبد هللا حسين عليوي53962522422010224

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيعذراء رحيم صبيح حربي53972522422010226

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيعذراء عبد الرحيم عبد االله جثير53982522422010227

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغدير حسين رمضان مهدي53992522422010229

كلية القانون/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغدير علي ناجي جاسم54002522422010232

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغدير قاسم شرهان عبيس54012522422010233

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه احسان هادي محمود54022522422010239

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن عباس54032522422010240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسن عطيه مريدع54042522422010242

كلية اآلداب/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه حياوي عطيه محمد54052522422010243

كلية التمريض/جامعة الكوفة675.0096.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه خليل عبد الحسين عباس54062522422010245

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه عادل محمد عبد الحمزه54072522422010248

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه عبد الوهاب عبد الرزاق باجي54082522422010249

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه عالء حيدر شاكر54092522422010251

كلية اآلداب/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه فاروق راضي عموش54102522422010254

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه كريم علوان ساير54112522422010256

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حميد كاظم54122522422010258

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم احمد54132522422010260

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه مهدي كلف مهدي54142522422010262

كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه وناس عصواد هاني54152522422010265

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيكوثر رياض رزاق عباس54162522422010269

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0094.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيكوثر علي شنيور مهدي54172522422010270

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيكوثر قاسم سالم لفته54182522422010271
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كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم حسين عبد الزهره شالش54192522422010280

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم عقيل حساني عبد54202522422010285

كلية االثار/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم قاسم صالح احمد54212522422010288

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم نجم عبد جودي54222522422010290

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم يحيى اسماعيل عبد54232522422010291

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمالك اسعد هادي كاظم54242522422010292

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمنار قاسم حسن جبر54252522422010296

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمنى حيدر كاظم عاشور54262522422010299

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينبأ حيدر وحيد عباس54272522422010305

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينبأ عامر عبد العباس فجر54282522422010306

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينبأ عبد اعطيه خلف54292522422010307

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينرجس صالح عبد الحسين عباس54302522422010312

كلية الفقه/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينرجس صفاء كاظم لفته54312522422010313

كلية االثار/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور الهدى منصور عبد زيد منصور54322522422010319

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور ثائر وحيد حسن54332522422010320

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهبه عبد الحليم عبد هللا مايل54342522422010327

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهبه علي عامر حسوني54352522422010328

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهبه علي عبد زيد حمود54362522422010329

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى جاسم عباس رزوقي54372522422010331

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى عمار كامل لفته54382522422010335

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهديل احمد صبحي يوسف54392522422010337

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيوفاء علي حسن عيسى54402522422010342

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائييقين فاروق فؤاد عبود54412522422010344

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتقى يوسف حمد عطيه54422522422010347

كلية التمريض/جامعة المثنى660.4894.35اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء علي جندي محمد54432522422010348

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء كريم وحيد عبود54442522422010349

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيشهد ناظم عبيد حراوي54452522422010350

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيأديان حيدر ماجد حسن54462522422011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيأنوار اسعد عبد علي محمد54472522422011003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائياسراء مشل حمود مجهول54482522422011007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبتول تحسين سرحان نشمي54492522422011015

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبتول عقيل حسين هويدي54502522422011017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد عبد الحر54512522422011019

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك حيدر علي حمود54522522422011020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحوراء كاظم جواد كاظم54532522422011026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيختام عامر محسن حسن54542522422011029

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرؤى عدي جبار عبد54552522422011031

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرانيا حسن عبد االمير جابر54562522422011032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرسل عبد االمير جبار كاظم54572522422011034

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرقيه عباس شاكر احمد54582522422011038

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرقيه عبد الصاحب عبد المجيد عبد الحسين54592522422011039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء حسين نعيم عبد الزهره54602522422011042
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كلية التمريض/جامعة الكوفة687.0098.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد عبد الحر54612522422011045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة570.0081.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عبد54622522422011047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب ثامر عبد الكاظم ساجت54632522422011052

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب عماد حسن موسى54642522422011056

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب عمار هادي صاحب54652522422011057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيسجى هادي كاظم محمد54662522422011061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيصبا عمار محمد عبد54672522422011063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيعذراء كاظم حسن جاسم54682522422011067

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن عبد هللا54692522422011072

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه جاسم شعالن مجول54702522422011073

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه حيدر فرحان علي54712522422011075

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه راسم مسلم رحيم54722522422011076

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم كاظم54732522422011079

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيكوثر عدنان كاظم حسين54742522422011083

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم زمن محمد علي54752522422011087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم عقيل مسلم كاظم54762522422011088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم كاظم حسن جاسم54772522422011089

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينرجس حيدر عبد الحسن صاحب54782522422011090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور عصام خميس نزال54792522422011093

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور كاظم نايف جدح54802522422011095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهاله مناضل عبد الكريم حمدان54812522422011097

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0095.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهبه حسن علي عبد هللا54822522422011099

كلية الطب/جامعة الكوفة714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيآمنه رعد عبد مسلم كاظم54832522422013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.2870.18ثانوية المتميزاتاحيائيآية غسان بالش محمد54842522422013002

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.6890.38ثانوية المتميزاتاحيائياستبرق جالل محمد رضا عبد الرحيم54852522422013004

كلية الطب/جامعة كربالء698.7699.82ثانوية المتميزاتاحيائياسراء عالء مهدي كريم54862522422013005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.3697.91ثانوية المتميزاتاحيائياصاله حسين متعب عطشان54872522422013006

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.5297.65ثانوية المتميزاتاحيائيالصديقه رائد عبد االمير نجم54882522422013007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية المتميزاتاحيائيالكوثر علي اسماعيل رحيم54892522422013008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.7692.68ثانوية المتميزاتاحيائيامنه جواد جعفر محمد جواد54902522422013009

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية المتميزاتاحيائيامنه حيدر احمد جاسم54912522422013010

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية691.7698.82ثانوية المتميزاتاحيائيايات حيدر ناجي حبش54922522422013011

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.9285.99ثانوية المتميزاتاحيائيايثار حيدر مدلول محسن54932522422013012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة700.44100.06ثانوية المتميزاتاحيائيايه رافد هالل ظاهر54942522422013013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.6098.23ثانوية المتميزاتاحيائيبتول مازن عباس علي54952522422013014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.8498.41ثانوية المتميزاتاحيائيبراء اديب اموري جواد54962522422013015

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.1287.45ثانوية المتميزاتاحيائيبسمه محمد كاظم علي54972522422013016

كلية الطب/جامعة الكوفة710.00101.43ثانوية المتميزاتاحيائيبنين قاسم ابراهيم اغا54982522422013018

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.9299.27ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك سرحان باذر محمد54992522422013020

كلية الطب/جامعة الكوفة712.92101.85ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك عدي حاتم حسن55002522422013021

كلية طب حمورابي/جامعة بابل702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائيتقى حيدر جبار كاظم55012522422013023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد656.6893.81ثانوية المتميزاتاحيائيتقى رياض حسين علي55022522422013024
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.2899.18ثانوية المتميزاتاحيائيتقى علي عبد الحسين موسى55032522422013025

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.9298.85ثانوية المتميزاتاحيائيتقى فاضل محسن يوسف55042522422013026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل702.76100.39ثانوية المتميزاتاحيائيتقى مضر ستار جاسم55052522422013027

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588.6084.09ثانوية المتميزاتاحيائيثناء فائق والي جالب55062522422013028

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.3693.77ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه كرار جليل حسن55072522422013029

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل684.1297.73ثانوية المتميزاتاحيائيحنين جواد مهدي غالي55082522422013031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.92100.13ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء احمد حسن ماهن55092522422013032

كلية الطب/جامعة الكوفة710.92101.56ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء فراس حسين ابراهيم55102522422013033

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.2098.74ثانوية المتميزاتاحيائيدينا حيدر غانم رحيم55112522422013035

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.5689.79ثانوية المتميزاتاحيائيدينا وسام هادي محسن55122522422013036

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.1696.45ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى توفيق هاتف حميد55132522422013037

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0498.43ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى علي رزاق حسن55142522422013038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.9297.70ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى نافع جميل خلف55152522422013039

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.4892.35ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا خالد اسد محمود55162522422013040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.5298.65ثانوية المتميزاتاحيائيرسل علوان راضي علوان55172522422013041

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية595.5285.07ثانوية المتميزاتاحيائيرفل خضير عباس عبيد55182522422013042

كلية العلوم/جامعة الكوفة635.3690.77ثانوية المتميزاتاحيائيرفيف موفق عبد جبر55192522422013043

كلية الطب/جامعة الكوفة704.68100.67ثانوية المتميزاتاحيائيرقية حسين نزار مسلم55202522422013044

كلية الطب/جامعة الكوفة710.00101.43ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه احمد عدنان هاشم55212522422013045

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.6099.09ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه احمد كاظم سدخان55222522422013046

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.8899.98ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حسام عبد مسلم مهدي55232522422013048

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.9299.42ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حسين عبد الرضا حسن55242522422013049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.4495.78ثانوية المتميزاتاحيائيرواسي فاضل علي رباط55252522422013052

كلية الطب/جامعة الكوفة705.84100.83ثانوية المتميزاتاحيائيروان علي عباس عبد هللا55262522422013053

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.5691.79ثانوية المتميزاتاحيائيزمرد احمد مسلم جبر55272522422013054

كلية الطب/جامعة واسط702.72100.39ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد كريم شعالن55282522422013056

كلية الطب/جامعة الكوفة709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسن جابر محمد رضا55292522422013057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.1295.73ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء سامي جبار حسون55302522422013060

كلية الطب/جامعة الكوفة711.84101.69ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء سجاد جعين صكر55312522422013061

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.36100.19ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء سعد عبد زيد خنفر55322522422013062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.9699.28ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عصري فاضل طه55332522422013063

كلية الطب/جامعة سومر697.6899.67ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي طاهر محسن55342522422013066

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.9694.99ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي عبد الزهره احمد55352522422013067

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء فالح حسن حمزة55362522422013068

كلية الطب/جامعة الكوفة713.76101.97ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء قاسم عبد بيره55372522422013069

كلية الطب/جامعة المثنى697.7699.68ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء كاظم اكنيوي جاسم55382522422013071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.1268.45ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء ليث شاكر مسير55392522422013072

كلية الطب/جامعة الكوفة706.76100.97ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محسن جبار كريم55402522422013073

كلية الطب/جامعة نينوى695.8499.41ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد حسن كريم55412522422013074

كلية الطب/جامعة الكوفة704.84100.69ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء موسى نعمه مزهر55422522422013078

كلية الطب/جامعة الكوفة712.00101.71ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جعفر حسين جعفر55432522422013080

كلية الطب/جامعة الكوفة706.60100.94ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حكيم جبار العيبي55442522422013081
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كلية الطب/جامعة الكوفة708.92101.27ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر محمد عبد الزهره55452522422013082

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0491.72ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر محمد عبد هللا55462522422013083

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.6494.81ثانوية المتميزاتاحيائيزينب رياض رشيد جاسم55472522422013084

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية692.8498.98ثانوية المتميزاتاحيائيزينب سجاد يونس فاضل55482522422013085

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.1295.16ثانوية المتميزاتاحيائيزينب صامد عبد علي كريم55492522422013087

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة700.76100.11ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد الرزاق رجب عوده55502522422013088

كلية الطب/جامعة الكوفة710.28101.47ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد هللا علي مزهر55512522422013089

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد هللا كاظم حلواص55522522422013090

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية المتميزاتاحيائيزينب وهاب رزاق كاظم55532522422013092

كلية الطب/جامعة الكوفة706.76100.97ثانوية المتميزاتاحيائيساره فاضل محمد خضير55542522422013094

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة677.2896.75ثانوية المتميزاتاحيائيسجى حيدر كاظم حسين55552522422013095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.3697.34ثانوية المتميزاتاحيائيسحر سالم حمزه حسن55562522422013096

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.7685.54ثانوية المتميزاتاحيائيسلسبيل عباس عبد الحسين محمد علي55572522422013098

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.3291.33ثانوية المتميزاتاحيائيسما اياد طه محمد55582522422013099

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.5695.22ثانوية المتميزاتاحيائيسناري حيدر حسن مراد55592522422013100

كلية اللغات/جامعة الكوفة578.5682.65ثانوية المتميزاتاحيائيسهام احمد عبد هللا وحيد55602522422013101

كلية الطب/جامعة بغداد712.84101.83ثانوية المتميزاتاحيائيشهد حيدر عبد الرزاق جعفر55612522422013104

كلية الطب/جامعة الكوفة706.92100.99ثانوية المتميزاتاحيائيشهد حيدر مهدي فرحان55622522422013105

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.2094.89ثانوية المتميزاتاحيائيشهد كريم موسى كريم55632522422013107

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.8890.98ثانوية المتميزاتاحيائيصفا عامر حسين صكبان55642522422013108

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية المتميزاتاحيائيضحى علي جابر وحيد55652522422013109

كلية طب حمورابي/جامعة بابل701.36100.19ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه اركان كامل منذور55662522422013111

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.68100.38ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه ماجد عبد صكر55672522422013112

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69ثانوية المتميزاتاحيائيعهد احمد حمزه عبد55682522422013114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.4895.78ثانوية المتميزاتاحيائيعهد محمد رزاق عبيد55692522422013115

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.5692.65ثانوية المتميزاتاحيائيغدير جابر عبود عالوي55702522422013116

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية633.5290.50ثانوية المتميزاتاحيائيغدير حسن حميد حمود55712522422013117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0472.58ثانوية المتميزاتاحيائيغدير صالح عبد الهادي جواد55722522422013119

كلية الطب/جامعة الكوفة706.60100.94ثانوية المتميزاتاحيائيغدير علي حميد حسن55732522422013120

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.3698.77ثانوية المتميزاتاحيائيغدير فارس صاحب حمود55742522422013122

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.9299.99ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد مجيد حميد55752522422013123

كلية الطب/جامعة الكوفة706.84100.98ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء رافد محمد رضا عمران55762522422013125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.5291.36ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه ثامر عطيه جبر55772522422013128

كلية الطب/جامعة الكوفة713.00101.86ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه جعفر حسين جعفر55782522422013129

كلية التمريض/جامعة الكوفة675.8896.55ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حسين هالل عبد االمير55792522422013130

كلية الطب/جامعة الكوفة710.60101.51ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حمزه كاطع مهدي55802522422013131

كلية العلوم/جامعة الكوفة673.1296.16ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه صالح مهدي محمد صالح55812522422013135

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.4093.06ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي محسن احمد55822522422013137

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.5697.94ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي محسن خماس55832522422013138

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0896.30ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه كاظم محمد حمود55842522422013139

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.6895.24ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد حسين حسن55852522422013140

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.3698.48ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد حمودي صالح55862522422013141
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.3697.91ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد رحيم عبد55872522422013142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.2896.33ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا جميل55882522422013143

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد عبد كريدي55892522422013145

كلية الطب/جامعة الكوفة710.00101.43ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد نوري غني55902522422013146

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.4497.92ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مراد فتوح عطيه55912522422013147

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.6086.37ثانوية المتميزاتاحيائيفرح قصي عبد عاصم55922522422013149

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.7697.82ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر حيدر ضياء جعفر55932522422013150

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية693.9299.13ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر حيدر عبد الكريم راضي55942522422013151

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.6494.23ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر كاظم عبد الرزاق جاسم55952522422013152

كلية الطب/جامعة الكوفة709.84101.41ثانوية المتميزاتاحيائيلجين عمار احمد محمد55962522422013154

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.7293.25ثانوية المتميزاتاحيائيمريم اسعد مجيد رسولي55972522422013155

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائيمريم زيد حيدر محمد55982522422013156

كلية الطب/جامعة الكوفة703.68100.53ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سعد هادي صافي55992522422013157

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.4498.21ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سقراط عبد مهدي56002522422013158

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.8897.13ثانوية المتميزاتاحيائيمريم طارق دواي موسى56012522422013159

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.5694.08ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي كريم حميد56022522422013161

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43ثانوية المتميزاتاحيائيمريم قاسم محمد شاكر56032522422013162

كلية الطب/جامعة الكوفة709.84101.41ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد بهاء الدين محمد56042522422013163

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0897.58ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد جواد طاهر عبد هللا56052522422013164

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية615.5687.94ثانوية المتميزاتاحيائيمريم وجدي محمد رضا محمد حسين56062522422013167

كلية الطب/جامعة الكوفة714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيمنار مرتضى محسن كزار56072522422013168

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.4499.49ثانوية المتميزاتاحيائينادين موفق هادي محمد علي56082522422013170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.7295.82ثانوية المتميزاتاحيائينرجس اسعد محسن كاظم56092522422013171

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.1298.59ثانوية المتميزاتاحيائينرجس حسين ضاحي مزهر56102522422013173

كلية التمريض/جامعة الكوفة675.7296.53ثانوية المتميزاتاحيائينرجس كريم عالوي فرج56112522422013174

كلية الطب/جامعة الكوفة708.68101.24ثانوية المتميزاتاحيائينور تمام مهدي سلمان56122522422013177

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية المتميزاتاحيائينور حيدر عبد الحر محسن56132522422013179

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.8499.98ثانوية المتميزاتاحيائينور حيدر يوسف محمد سعيد56142522422013180

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائينور ميثم مهدي صالح56152522422013183

كلية الطب/جامعة الكوفة703.52100.50ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر ظافر عبد الرزاق جعفر56162522422013184

كلية الطب/جامعة الكوفة707.76101.11ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر نذير عبد هللا عطيه56172522422013185

كلية الطب/جامعة الكوفة705.44100.78ثانوية المتميزاتاحيائيهدى علي ضياء كاظم56182522422013186

كلية الطب/جامعة سومر696.2099.46ثانوية المتميزاتاحيائيهديل عماد حسين علوان56192522422013187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائياسراء عدنان خضير عباس56202522422014001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيانتضار ناظم دهش حمادي56212522422014005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات ياس خضير كريم56222522422014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول قاسم محمد محسن56232522422014013

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبشائر عبد العباس عدنان جاسب56242522422014015

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتقى سعد عبودي عبد56252522422014024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحنين فالح حسن محمد56262522422014026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0081.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرباب جاسم محمد علي56272522422014034

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقية عباس يحيى عبد56282522422014037
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كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء جميل ياسر محمد56292522422014044

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء سلمان سامي حسين56302522422014046

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء واقع جواد مطر56312522422014053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب احمد فليح حسن56322522422014054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب ثامر جاسم عبيد56332522422014055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب سليم عبد الكاظم هادي56342522422014058

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينة سعد شداد فضل56352522422014063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسارة عمار سعيد حسن56362522422014066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشروق عباس ملعيوي مرزوك56372522422014069

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيغيداء كاظم شدهان فرهود56382522422014079

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمة باسم عبيد عزيز56392522422014080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمة مهدي اسماعيل ابراهيم56402522422014086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفرقان حسن عبد االمير عبد56412522422014088

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيكوثر نعيم طحير عكوش56422522422014091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمروة عبد الكاظم جاهل هادي56432522422014095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم حسين عبد الهادي فندي56442522422014097

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم ناجح فاضل خشان56452522422014098

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الزهراء علي ابراهيم خلف56462522422014105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور نصير علي كاظم56472522422014110

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائينورهان حسين عبيس شنان56482522422014111

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهاجر مهند صباح نوري56492522422014112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائياسماء رزاق كاظم عباس56502522422015005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيبنين عقيل عبد العالي نعمه56512522422015009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيبنين كاظم شالكه رباط56522522422015010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيتبارك عالء جعفر حميد56532522422015013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيحوراء فاضل ناجي عبود56542522422015017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيحوراء قيس علي عبيد56552522422015018

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيرقيه عادل عبد زيد محمد56562522422015023

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيرقيه كاظم مخيف فتالوي56572522422015024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزهراء امين محسن عبد هللا56582522422015026

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزهراء حامد حميد عبد الحسين56592522422015027

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزينب فاضل ناجي عبود56602522422015030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل597.0085.29اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزينب كاظم شالكه رباط56612522422015031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزينب هادي ناجي زبيل56622522422015034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيسكينه علي عبد الحسين عبد الزهره56632522422015036

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيضحى حسين عبد السادة حسين56642522422015041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيعال قيس هاتف عبود56652522422015044

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629.0089.86اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عزوز عبد الحسين56662522422015048

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيفاطمه محمد جهادي هاشم56672522422015049

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائينبأ حسن شهيد كاظم56682522422015052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائينورهان فاضل عباس رسن56692522422015054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائياالء عادل نجم عبد56702522422018002
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كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيايه زمان عبد الرحمن محمد56712522422018003

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيحنين علي دوحي تركي56722522422018006

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيحوراء داود سالم محمد56732522422018007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيحوراء رياض كريم زوير56742522422018008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيرباب حيدر عبد العزيز وهاب56752522422018009

كلية اللغات/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيرقية حسين حسن كريم56762522422018010

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيرقية عبد الرضا هادي جواد56772522422018016

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيرقية محمد هادي شريف56782522422018019

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيريا احمد ناجي نعمه56792522422018020

كلية االعالم/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد الكاظم عيسى56802522422018025

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزهراء محمد موسى حسين56812522422018028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حسن56822522422018029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزينب جاسم يحيى شهيد56832522422018030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزينب حسن لطيف كاظم56842522422018031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيزينب علي عبد جباري56852522422018033

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيسلر عادل صبري نصار56862522422018040

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيشيرين صالح محمد علي خضير56872522422018043

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيضحى امير عدنان جاسم56882522422018044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيفاطمه توفيق جفات كزار56892522422018053

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيفاطمه حيدر نوري مصطفى56902522422018055

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيكوثر ماجد جاسم مهدي56912522422018058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيمريم محمد علي كاظم56922522422018059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيمريم هادي عمران ابو جاسم56932522422018060

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائيميامين مرتضى محمد محمد حسن56942522422018062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائينرجس طالب غازي وبل56952522422018064

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائينرجس نصر رزيج حسين56962522422018065

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية شجرة الدر للبناتاحيائينور الهدى محمد شمران زعيل56972522422018072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيآيات حيدر جهادي خضير56982522422020003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائياديان حسون جمشير محمد علي56992522422020006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائياسماء مهدي صالح لكن57002522422020008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيانوار محيل سوادي سلطان57012522422020012

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيايه سعيد هادي جبار57022522422020015

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيبتول جاسم محمد رضا57032522422020016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيحنان اياد جواد محسن57042522422020027

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء كرار محمد علي عيسى57052522422020029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء محمد طاهر مسلم57062522422020030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيخديجه صباح جاسم خضير57072522422020031

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرباب عباس محمد ابو شنه57082522422020033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0070.14اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرحمه رافد محسن حميدي57092522422020034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه شهد كاظم جاهل57102522422020039

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة469.0067.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه عدي حسن مدلول57112522422020041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء صباح جاسم خضير57122522422020056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0070.29اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عمار اموري عبود57132522422020061

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء محمد أسد محمد حسين57142522422020065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء محمد حسن عبيد57152522422020066

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء نوري فيصل عبد الزهره57162522422020072

كلية االثار/جامعة الكوفة435.0062.14اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزينب جابر كاظم عبد هللا57172522422020073

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0061.57اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزينب محمد عبد علي عبد الرضا57182522422020081

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598.0085.43اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزينب هيثم نعمه موسى57192522422020085

كلية اللغات/جامعة الكوفة615.0087.86اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيشهالء هاتف جاهل عوده57202522422020090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية371.0053.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيضحى احمد هادي هاشم57212522422020092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه صادق هادي محمد57222522422020104

كلية التمريض/جامعة الكوفة678.0096.86اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه ضامن حنتوش لفته57232522422020105

كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0065.29اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد االمير عبد الزهره57242522422020111

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم محمد57252522422020112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه ناجي عبد هللا نزال57262522422020114

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0064.86اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر حافظ هادي عباس57272522422020118

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمروه عباس فرحان عباس57282522422020121

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة642.0091.71اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمريم ثامر عبد الزهره محمد57292522422020122

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمريم صباح جاسم خضير57302522422020123

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0061.29اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمنار علي حسين مهدي57312522422020127

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينبأ علي عبد راضي57322522422020129

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينبأ كاظم احمد عبد الكريم57332522422020130

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينجالء انور هاني عبد االمير57342522422020131

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0094.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينيرمين محمد حسن سعيد57352522422020139

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيهدى نجم عبد الزهره عطيه57362522422020143

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية االمير للبناتاحيائياسراء اسماعيل خشان مهدي57372522422021003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية االمير للبناتاحيائيايات ثامر خضير رزوقي57382522422021008

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية االمير للبناتاحيائيايات حسن كاظم احمد57392522422021009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية االمير للبناتاحيائيايات عبد االمير عبد اللطيف مجيد57402522422021010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية االمير للبناتاحيائيايات عقيل جبار حسن57412522422021011

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية االمير للبناتاحيائيايمان حمودي رزاق جاسم57422522422021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية االمير للبناتاحيائيتبارك عباس عبد الرضا عبادي57432522422021018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية االمير للبناتاحيائيتهاني جعفر جياد عباس57442522422021022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية االمير للبناتاحيائيحوراء وجدان عبد العزيز حماده57452522422021030

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية االمير للبناتاحيائيرسل اياد عبد االمير عبد57462522422021036

كلية االعالم/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية االمير للبناتاحيائيرقيه حيدر محمد علي يوسف57472522422021042

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية االمير للبناتاحيائيرنا رشيد عبد متعب57482522422021045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء رائد طاهر راضي57492522422021051

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء سليم هادي كريم57502522422021053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء علي ناجح صاحب57512522422021056

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الكاظم خادم57522522422021059

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا هادي57532522422021060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب باسم صاحب عزيز57542522422021063
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل456.0065.14اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب حيدر عباس فهد57552522422021065

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب علي طالب محمد57562522422021069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب علي مازن نعيم57572522422021072

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب علي نور الدين عبد الزهره57582522422021073

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب محمد عبد هللا هادي57592522422021075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية االمير للبناتاحيائيسجى عمار عبد االمير محمد57602522422021079

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية االمير للبناتاحيائيسكينة خالد عبيس جاسم57612522422021081

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية االمير للبناتاحيائيشروق رافد ابراهيم حسن57622522422021084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية االمير للبناتاحيائيضحى حيدر رضا محمد علي57632522422021086

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية االمير للبناتاحيائيعذراء وجدان عبد العزيز حماده57642522422021087

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية367.0052.43اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمة زهراء محمد علي خلف57652522422021091

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه اسامه حسن راشد57662522422021094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه رضا شاكر شريف57672522422021096

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه زيد طالب حسين57682522422021098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل عباس57692522422021099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه عقيل مسلم عبد هللا57702522422021100

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه علي ستار صالح57712522422021101

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه محمد رضا حسين عبد57722522422021103

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه نجاح صبار حسن57732522422021106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية االمير للبناتاحيائيكوثر عادل رزاق جاسم57742522422021109

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم جهاد حسن جهاد57752522422021112

كلية اآلداب/جامعة واسط471.0067.29اعدادية االمير للبناتاحيائيميسم علي نعمان محمد57762522422021116

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية االمير للبناتاحيائينبأ ليث كريم ماجد57772522422021117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية االمير للبناتاحيائينرجس عقيل صاحب خضير57782522422021118

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية528.0075.43اعدادية االمير للبناتاحيائينرجس فليح حسن عيسى57792522422021119

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية االمير للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد العظيم عزوز57802522422021122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية االمير للبناتاحيائينور عماد يحيى شهيد57812522422021125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية االمير للبناتاحيائينور محمد كاظم جواد كاظم57822522422021126

كلية الزراعة/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية االمير للبناتاحيائيهاجر عادل عباس سلمان57832522422021127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية االمير للبناتاحيائيهدى حيدر علي طالب57842522422021129

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية االمير للبناتاحيائيهديل عادل عبد حسن57852522422021132

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية االمير للبناتاحيائيوالء عبد الرضا علي داغر57862522422021133

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0067.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيابرار ميري سهر محيسن57872522422022003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0086.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياروى عالء لوكان حسين57882522422022006

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيازهار سويف عبيد غازي57892522422022008

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيازهار لؤي رسول عبد مسلم57902522422022009

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياساور ساجد هادي مدلول57912522422022010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء حسن هادي بدن57922522422022012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0067.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء صاحب حبيب طماطه57932522422022015

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0063.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء عالء عبد الحسين حمزة57942522422022018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسماء سعد تويلي عنون57952522422022022

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسماء صالح ابراهيم عباس57962522422022023
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيافراح عباس عبد صيهود57972522422022026

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة517.0073.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيافراح كريم صالح واوي57982522422022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياالء فاضل سمير جار هللا57992522422022031

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياالء فراس صاحب محمد جواد58002522422022033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة544.0077.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيام البنين عبد الهادي عباس عنين58012522422022038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيامل ناظم رشيد حسين58022522422022039

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيامنه اسعد زهير عبد االمير58032522422022040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية550.0078.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيامنه حيدر نعمه محمد رضا58042522422022041

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.9294.85(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيانتظار باسم عباس مراد58052522422022045

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيانسام عماد عبد الساده كاظم58062522422022046

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيانعام حمزه حسن عبيد58072522422022047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات احمد عبد الزهره مالك58082522422022050

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية577.0082.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات حسن عبد نور حسن58092522422022052

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0064.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات حيدر حسن عبد الرحمن58102522422022054

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات رحمن جواد كاظم58112522422022057

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0065.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات رزاق خضير عباس58122522422022058

كلية التربية/جامعة الكوفة601.0085.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات سعدي محسن موسى58132522422022061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات عباس جاسم محمد58142522422022063

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0095.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات عبد حسين حمد هللا58152522422022064

كلية اآلداب/جامعة الكوفة511.0073.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات عدنان عبد الكريم راضي58162522422022065

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة698.0099.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات فاضل جدوع محمد علي58172522422022072

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات منير ضامد سلمان58182522422022075

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات ناظم مهدي عباس58192522422022076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايات هادي حميد حسين58202522422022077

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايالف مؤيد محمد سلمان58212522422022081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايمان شهد حمد شهد58222522422022083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0084.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايمان عباس شاكر جواد58232522422022084

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0068.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايمان فاضل محمد حنوف58242522422022085

كلية الفقه/جامعة الكوفة481.0068.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايه زهير عبيد عنون58252522422022091

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0082.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايه صاحب خليل عبود58262522422022093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيايه مازن رحيم هادي58272522422022097

كلية الطب/جامعة واسط702.76100.39(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول باسم محمد رضا عبد الرضا58282522422022102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول صدام حسين عليوي58292522422022107

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.4893.35(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول عالء محمد حسن علي58302522422022108

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبراء كريم حمادي نصيف58312522422022114

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0084.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنت الهدى نوري هدل هندال58322522422022118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين جواد كاظم عبد الساده58332522422022121

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين رحيم فزيع عزوز58342522422022129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين سهيل عطيه كزار58352522422022133

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين عريف حبيل شاهر58362522422022136

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين عالء شغاتي سيد58372522422022137

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين محسن خرير عبد الزهره58382522422022143
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين نصير دبيس كاظم58392522422022146

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0095.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبيداء سماري رسول حمدان58402522422022148

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبيداء فليح حسن عالج58412522422022149

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتاره فؤاد رحيم كاظم58422522422022150

كلية التربية/الجامعة المستنصرية555.0079.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك امير محسن كاظم58432522422022151

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك حيدر رزاق غالي58442522422022157

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك سعدون محسن مغيض58452522422022159

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة624.0089.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك عبد هللا عبادي صحن58462522422022166

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564.0080.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك علي كاظم محمد58472522422022168

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك قاسم عبيد حسون58482522422022171

كلية القانون/جامعة الكوفة599.0085.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك مجيد ابراهيم محمد58492522422022173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك مجيد حميد عبد الحسن58502522422022174

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.7699.25(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى اقبال خليل ابراهيم58512522422022178

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0080.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى حسون ابراهيم كاظم58522522422022179

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0499.15(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى حقي اسماعيل ابراهيم58532522422022180

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة518.0074.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى طالب نعمه محمد58542522422022183

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.8885.70(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى علي عبد الرضا محسن58552522422022185

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى عمار عبد الجبار حسين58562522422022186

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى كامل راضي عيدان58572522422022187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتقى نعمه عبيد عبد نور58582522422022188

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.0091.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيجمانه مراد ابو الجيج ثجيل58592522422022190

كلية االثار/جامعة الكوفة449.0064.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحكيمه كاتب جبير عبد58602522422022193

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0082.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحال عيدان عبد حسين58612522422022194

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0077.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحميده حمزه سعود حمود58622522422022195

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحنين عادل عبد الصاحب مهدي58632522422022199

كلية القانون/جامعة الكوفة625.0089.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء اياد عطيه شهد58642522422022202

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء باسم علي مهيدي58652522422022203

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.7694.97(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء عباس عاشور محسن58662522422022209

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.4493.21(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء كاظم حسين عليوي58672522422022216

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء مسلم عباس عبد58682522422022218

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء ميثم ماجد علي58692522422022220

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء يوسف حسين جاسم58702522422022222

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيخديجه مسافر هالل عبود58712522422022227

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيداليا غيث جبار صاحب58722522422022228

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.72100.25(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدره حامد كمال الدين جواد58732522422022230

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدره مازن رضا محمد صالح58742522422022231

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدعاء رائد تكليف ناجي58752522422022232

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة492.0070.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدالل منصور حمزه زاير58762522422022237

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0079.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيديار حسين حسن مهدي58772522422022239

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرحمه مزهر جدح فنجان58782522422022246

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.1690.31(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل ثامر حسين عالوي58792522422022247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0060.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل حسن خضر عباس58802522422022248
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل حمزه عبد ياسر هلوش58812522422022249

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل رعد صادق جبار58822522422022251

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل رياض فريق دالي58832522422022252

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل صاحب حبيب طماطه58842522422022254

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0066.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل علي جابر عبد الزهره58852522422022256

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل علي يحيى عباس58862522422022257

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل ماجد رشيد مجيد58872522422022258

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرفاه سمير نعيم كاظم58882522422022261

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة641.0091.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرفل حيدر كاظم حمزه58892522422022262

كلية الزراعة/جامعة الكوفة498.0071.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه أياد عبد سلطان58902522422022263

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.9697.99(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه حسين علي هاشم58912522422022272

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه سلمان عيدان لفته58922522422022273

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه صفاء عزيز نور58932522422022278

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه عامر موسى مهوس58942522422022281

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه عباس ميثم مجيد58952522422022282

كلية الزراعة/جامعة الكوفة465.0066.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه عالء لفته مسير58962522422022286

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه علي عبد الحسين كاظم58972522422022288

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة606.2486.61(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه منذر نعمان خضير58982522422022295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0073.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه وسام محمد جواد عبد المنعم58992522422022299

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرند رضا عبد الزهره مهدي59002522422022301

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.7699.54(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرند محمد رضا حمزه حبيب59012522422022302

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0061.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرواء مالك عطيه اعضب59022522422022307

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيروان قصي عبد كاظم59032522422022308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيريام عصام حسوني عبد59042522422022310

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء احسان جبار عبد عون59052522422022311

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0087.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء احمد سعيد عليوي59062522422022313

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0081.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء احمد كاظم عبد الرحمن59072522422022315

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.6095.23(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء اسماعيل زباله اسماعيل59082522422022316

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء ثائر فالح عبد59092522422022321

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء جودت موسى عبد الحسين59102522422022324

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.4096.77(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حاكم عبد االمير جابر59112522422022326

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسن جاسم محسن59122522422022328

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة562.0080.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسين ناجي غضبان59132522422022335

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر باقر كاظم59142522422022338

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر مجيد حميد59152522422022342

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء داخل حسن حبيب59162522422022343

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء رافع مجيد حسين59172522422022346

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء رزاق وحيد ورير59182522422022348

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء رعد محمود خضير59192522422022349

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء سعد كريم حمزه59202522422022350

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء سمير حسين جبار59212522422022355

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عامر علي سعيد59222522422022358
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0076.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عبد الحسين حامد جوده59232522422022361

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عقيل عبد الرضا صادق59242522422022363

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي جواد كاظم59252522422022366

كلية العلوم/جامعة الكوفة654.0093.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي عبد ناهي59262522422022369

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عماد كاظم عاجل59272522422022373

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة623.0089.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عمار انجيل شنان59282522422022374

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء فيصل كريم عطوش59292522422022380

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء كاظم مهدي عصواد59302522422022383

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة603.0086.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء ماجد عبد عون عريبي59312522422022386

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء محمد حسن قاسم59322522422022388

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء محمد درويش عبد عون59332522422022390

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء محمد لفته مسير59342522422022392

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء محمد مهدي محمد رضا59352522422022393

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء مكي سعيد مجيد59362522422022396

كلية االثار/جامعة الكوفة465.0066.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء منصور عبد مسلم عبد الحسين59372522422022398

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء521.6474.52(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء مهند علي عبد الحسين59382522422022400

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء ناصر شنين جواد59392522422022401

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء ناظم جابر عبد الحسين59402522422022402

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء نبيل عبد المجيد عباس59412522422022403

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء هادي خلف راضي59422522422022406

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء هادي محمد جبر59432522422022408

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء وليد عبد الجبار محمد59442522422022410

كلية االثار/جامعة الكوفة460.0065.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهره اعيان فاضل عباس59452522422022411

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهره سرحان شمران شبيب59462522422022413

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.7688.25(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب أمير كاظم ابراهيم59472522422022414

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب احسان جواد كاظم59482522422022415

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.7699.97(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب احمد تقي محمد59492522422022416

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة525.0075.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب احمد منصور راضي59502522422022417

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب جليل عباس سعيد59512522422022418

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.9297.13(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب جواد كاظم محمد59522522422022419

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب حسن فالح فرهود59532522422022421

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0078.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب حسن كاظم شاطي59542522422022422

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب حميد شاكر حسون59552522422022425

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب حيدر صالح مهدي59562522422022428

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب رفعت كاظم طالب59572522422022435

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل566.0080.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب سليم حسين كاظم59582522422022439

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب ظاهر تركي نصيف59592522422022442

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عباس علي حسين59602522422022443

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عبد المهدي كاظم عبيد59612522422022449

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عالء فليح عبد المهدي59622522422022451

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية556.0079.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عالوي نعمه عليوي59632522422022453

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي احمد عبد الحسين59642522422022454
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة609.0087.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي عباس لطيف59652522422022458

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0074.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي عبد الحسين كاظم59662522422022459

كلية اآلداب/جامعة القادسية507.0072.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي عبد الرضا قاسم59672522422022460

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0487.15(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي عبد هللا حسون59682522422022461

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي كاظم هادي59692522422022463

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي كريم عيدان59702522422022464

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عمران كاظم حمزه59712522422022466

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.9692.28(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب فارس جبار صاحب59722522422022468

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية628.8089.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب فاضل كسار عبيس59732522422022470

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب كاظم جواد صالح59742522422022473

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب كاظم سلمان محي59752522422022474

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل571.0081.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب محمد درويش عبد عون59762522422022477

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب ناصر جبار فياض59772522422022482

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528.0075.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب نجاح جاسم صالح59782522422022484

كلية الفقه/جامعة الكوفة483.0069.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسارة حازم عبد الحمزه محمد59792522422022494

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره سلمان جبر ساجت59802522422022499

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره عبد الصاحب محسن محمد علي59812522422022500

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره مجيد ابراهيم محمد59822522422022504

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيساره محمد هاشم علوان59832522422022505

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسجى ساجد جميل عناد59842522422022508

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0077.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسجى سالم عبد الحسين جبر59852522422022509

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسجى عبد المحسن جبار شريده59862522422022511

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0087.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسجى مجيد سعدون محمد59872522422022512

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.8499.26(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسحر نجاح محمد اسماعيل59882522422022513

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0084.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسرور صباح زغير حمزه59892522422022515

كلية العلوم/جامعة الكوفة652.0093.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسرور محسن رضا محمد59902522422022516

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0079.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسما عالء طالب جاسم59912522422022523

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد أسعد منصور راضي59922522422022528

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد حيدر فاضل شجاي59932522422022531

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد سعد رزاق عبد59942522422022532

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد عبد الخالق عباس علوان59952522422022537

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد عبود علي محمد59962522422022538

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد فارس صدام فرهود59972522422022539

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد قحطان عبد علي جهادي59982522422022541

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد ماهر فاضل سلمان59992522422022542

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد محسن صالح هادي60002522422022543

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشيماء جواد كاظم كريم60012522422022547

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيصبا محمد غالب رحيم60022522422022549

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0064.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيصفا قحطان عدنان عبد الزهره60032522422022551

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيصفا مسلم موسى عبد60042522422022552

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضحى حسن فليح لهمود60052522422022555

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة571.0081.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضي حاتم كريم جابر60062522422022559
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة558.0079.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضي حسين عبد االمير حسن60072522422022560

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيطيبه صالح رسول عبد60082522422022563

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيطيبه مسلم عبد الحسين أمطير60092522422022567

كلية القانون/جامعة الكوفة667.0095.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعاتقه قاسم جواد جعفر60102522422022570

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعبير عبد هللا عبيد خاجي60112522422022571

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعذراء عسكر رحمن فارس60122522422022577

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعذراء نعمه عبد زيد نعمه60132522422022580

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعسل مهند علي أسعد60142522422022583

كلية العلوم/جامعة الكوفة635.0090.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير أنيس عبد عيسى60152522422022586

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0082.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير عبد هللا طاهر مسلم60162522422022593

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.2099.46(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير عقيل رزاق عبد60172522422022594

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0095.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير علي عواد عبد الزهره60182522422022596

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير كاظم حميد شنان60192522422022597

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518.0074.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير محمد عبد الرضا ذياب60202522422022599

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغفران حاكم كاظم حسين60212522422022604

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغفران صباح عزيز داود60222522422022606

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغفران عايد فزاع غاوي60232522422022607

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.24100.03(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمة علي عبد مسلم عبد هللا60242522422022609

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه أحمد داود مهدي60252522422022611

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية671.4495.92(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه أسامه عبد الحميد يوسف60262522422022613

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.2870.04(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه امجد فاضل جعفر60272522422022617

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0080.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه جابر محمد حمزه60282522422022620

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه جمال غانم صيهود60292522422022621

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0080.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حسن صكبان جاسم60302522422022623

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حسين علي مجبل60312522422022626

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة599.0085.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حمزه محمد حسين60322522422022627

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593.0484.72(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حميد مهدي راضي60332522422022629

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حيدر جابر برهان60342522422022630

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.5298.79(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حيدر حسين علي60352522422022631

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0071.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه حيدر فضال علي60362522422022633

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه رائد جابر كاظم60372522422022635

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة489.0069.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه رعد عبد زيد حسن60382522422022636

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد ابراهيم جياد60392522422022637

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل565.0080.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه سالم مهدي حسن60402522422022640

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه صادق حسن راضي60412522422022641

كلية الزراعة/جامعة الكوفة424.0060.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه صبيح حنون رهو60422522422022643

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه صالح عبد الزهره عبد الحسين60432522422022644

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0080.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه ضياء الدين حسن يوسف60442522422022645

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه عاصم كاظم صاحب60452522422022648

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0064.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه عباس سعد محسن60462522422022650

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.6094.37(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه علي طالب حمود60472522422022661

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فارس جاسم جابر60482522422022666
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0063.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فاضل حسين حمزه60492522422022667

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية445.0063.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه قاسم محمود عبد هللا60502522422022668

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه لؤي عبد الباري جودي60512522422022671

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد حسن مهدي60522522422022673

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد زهير محمد60532522422022676

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد عبد االمير طعمه60542522422022677

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0076.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه معين كاظم ناجي60552522422022680

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه منتصر عبد االمير خلف60562522422022682

كلية الطب/جامعة الكوفة709.84101.41(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه مهند خليل ابراهيم60572522422022683

كلية التمريض/جامعة الكوفة686.0098.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه مهند صاحب جياد60582522422022684

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.2897.04(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه نعمه كاظم حسون60592522422022686

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه هيثم عبد الحسين عزيز60602522422022687

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.3297.05(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفرح محمد فاهم حساني60612522422022690

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0077.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفرقان حازم عبد الرضا عبد هللا60622522422022691

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفرقان عباس مهدي صالح60632522422022692

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0067.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفريال حسون كاظم مهدي60642522422022693

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0062.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفضه ثامر فاضل عباس60652522422022695

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.2099.03(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفيد عباس عبد نور خضير60662522422022698

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0090.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيقمر عدنان غازي حسن60672522422022701

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر حسن عبد المحمد عبد الحسن60682522422022703

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر رسول عاجل ابيه60692522422022705

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر عالء لفته مسير60702522422022709

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر مناف صادق جعفر60712522422022714

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيلقاء كامل عباس خضير60722522422022717

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم626.0089.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيليلى صالح مفتن حمزه60732522422022722

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمرام مؤيد عبد الحسين أمطير60742522422022724

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمروج عبد الحسن هادي وداي60752522422022726

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية542.0077.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمروه حسن حاكم عبد الزهره60762522422022727

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمروه دامي حاتم سعدون60772522422022728

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمروه طالب مهدي سلمان60782522422022730

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم العذراء محمد خضير عباس60792522422022733

كلية الطب/جامعة الكوفة708.80101.26(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم ثامر باقر كاظم60802522422022735

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.6473.81(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم عادل كاظم عباس60812522422022740

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.1297.59(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم علي حسن عبد الرضا60822522422022742

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم علي حسين مردان60832522422022743

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0071.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم علي كاظم غني60842522422022745

كلية العلوم/جامعة الكوفة652.0093.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم فاضل مهدي عبد الحسين60852522422022747

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم قصي عبد الرسول مجيد60862522422022748

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم محمد باقر محمد رضا محمد باقر60872522422022750

كلية االثار/جامعة الكوفة437.0062.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم محمد مالك طاهر60882522422022751

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم محمد يوسف هالل60892522422022753

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.8895.70(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم مسلم كاظم حسين60902522422022755
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء560.0080.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم منتظر محمد جواد موسى60912522422022756

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة696.0099.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمعصومه حسين معود عليوي60922522422022759

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمعصومه عبد الجبار عليوي كاظم60932522422022760

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمالك جاسم جابر مزهر60942522422022761

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0080.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيملوك فاضل عبد هللا حسن60952522422022764

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة559.0879.87(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمنار مناف محمد جبر60962522422022769

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمنى ايمن محمد ناصر60972522422022772

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمنى حسن أحمد عبد الحسين60982522422022773

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمها حسين اسماعيل حسين60992522422022774

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمها حسين جاسم حمزه61002522422022775

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمها ماجد كاظم جاسم61012522422022777

كلية الزراعة/جامعة الكوفة425.0060.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمياسه سالم رهيف عبد61022522422022780

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.4098.06(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيميس ياسر محمد علي محمد رضا61032522422022781

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينبأ حسن عبودي هاشم61042522422022783

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينباء غانم شليبه عنيد61052522422022788

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيندى حيدر جبار جاسم61062522422022791

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل464.0066.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيندى ضاحي تايه مدلول61072522422022792

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية566.0080.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس حيدر جعفر باقر61082522422022794

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس علي عبد االمير جبار61092522422022797

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينرجس مسلم عقيل احمد61102522422022800

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الزهراء حسن هادي هجول61112522422022804

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الزهراء صباح مجيد ناعم61122522422022805

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الزهراء فارس ساجت حبيب61132522422022808

كلية القانون/جامعة الكوفة585.0083.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى خليل عطيه حسين61142522422022813

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى صالح راجح مراد61152522422022815

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0089.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى عقيل عبد الحسين حبيب61162522422022817

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.8091.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى علي حسين عبد االمير61172522422022818

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى مالك صاحب جوده61182522422022825

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور بهاء عبد الساده كاظم61192522422022828

كلية الزراعة/جامعة الكوفة424.0060.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور ثائر لطيف عبد الزهره61202522422022830

كلية التمريض/جامعة الكوفة673.0096.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور ثامر حافظ اسماعيل61212522422022831

كلية االثار/جامعة الكوفة427.0061.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور جميل عبيد حمزه61222522422022832

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور رحيم سلهو مشكور61232522422022836

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور صدام حسين رشيد61242522422022837

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور علي عبد الحسين هادي61252522422022841

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور قصي شهيد راضي61262522422022843

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة596.0085.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور نجم عبد نور خلف61272522422022845

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة624.5689.22(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينورا منير بشير حمود61282522422022847

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينورمان محمد حسين جاسم61292522422022848

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينوره ماجد حسن خشان61302522422022850

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينوره محمد جعفر عبد61312522422022851

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهبه حسن ظاهر حمزه61322522422022857
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كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى بيان عبد زيد وحيد61332522422022863

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى حاكم كاظم جاسم61342522422022865

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة554.0079.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى حيدر طه عبد الوهاب61352522422022866

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى كريم عطيوي حمزه61362522422022869

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى هادي جاسم عبد عون61372522422022871

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهديل احمد عواد رمضان61382522422022872

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهيلين محمد جواد عبد علي61392522422022874

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيود غالب محمد علي عبد الرحيم61402522422022875

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيورود رعد هادي حمود61412522422022877

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل571.0081.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيوفاء عبد الحسين ثويني محيسن61422522422022878

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيوالء سلمان جبر ساجت61432522422022880

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيوالء ظاهر هادي حسن61442522422022881

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيوالء عقيل علي منصور61452522422022882

كلية الطب/جامعة ميسان696.4499.49(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائييسر انور صاحب مهدي61462522422022884

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائييقين حسن جبار جاسم61472522422022885

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائييقين يعرب محمد مطلق61482522422022886

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائياسراء علي عباس علوان61492522422023002

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيافنان احمد كاظم هادي61502522422023004

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائياماني احمد جاسم نصيف61512522422023005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيايه حسين شاكر جبار61522522422023010

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605.0086.43اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيتبارك عقيل علي شالل61532522422023015

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيتبارك محمد خلف عبد عون61542522422023016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيتقى فاروق عبد المحسن خلف61552522422023018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيديمه صائب عزيز حسن61562522422023022

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيرقيه محمد علي حسن عليوي61572522422023026

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0063.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزهراء جميل عبد الزهره عبد الرضا61582522422023029

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزهراء زهير دلي شلتاغ61592522422023030

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزهراء علي عالم صالل61602522422023033

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزينب جاسم محمد راضي61612522422023038

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزينب عباس حضيري عبد هللا61622522422023040

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ليث عبد الحسين فرحان61632522422023054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيفاطمه حسن مذهان عبود61642522422023055

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيفاطمه زهير حسن عليوي61652522422023056

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيفاطمه عباس جواد نايف61662522422023058

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيفرقان صباح رحيم محسن61672522422023060

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيمريم كفاح حبيب عراك61682522422023067

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيمريم محمد حبيب مزهر61692522422023069

كلية االثار/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائينور الهدى صالح ابراهيم عبد الرضا61702522422023073

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيهديل قاسم شاكر عمران61712522422023075

كلية االثار/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيآيات عبد األمير جالوي مطر61722522422024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيآيات هيثم عبد العالي61732522422024007

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيأية هللا صالح عبد الهادي كاظم61742522422024008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيابتهال خليل عبد زيد ساجت61752522422024011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيابرار اثير مكي عبد61762522422024012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائياسراء جاسم محمد محمد حسن61772522422024014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيانعام هاشم نعمه سالم61782522422024018

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيايات رياض كاظم بشون61792522422024019

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبتول علي جاسم هاشم61802522422024025

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبتول مؤيد عبد الغني عبد الرضا61812522422024026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبراق محمد جبار حمزه61822522422024028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين ثائر نور تومان61832522422024029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين جليل حنون ازرك61842522422024030

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين صادق جواد كاظم61852522422024033

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين محمد طعمه حسن61862522422024037

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم نعمه مسعر61872522422024038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيحنين حيدر عبد صالح61882522422024047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيحوراء حمودي جليد صياد61892522422024050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيحوراء سليم عبيد حسن61902522422024052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيحوراء عباس فاضل عناد61912522422024054

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيخديجه حيدر داخل سلمان61922522422024055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه احمد هادي عبود61932522422024063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه عباس عبد المحمد حسون61942522422024067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه عمار حسين جواد61952522422024068

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء سامي محسن سعد61962522422024088

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء صالح اسود مزعل61972522422024089

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء علي عباس كاظم61982522422024091

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد علي زغير محمد61992522422024094

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء نعمه عريبي حسين62002522422024098

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب احمد جواد كوير62012522422024100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب فتحي عبد زيد عمران62022522422024114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب كاظم نجم عبد62032522422024115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب محمد يوسف جاسم62042522422024116

كلية االثار/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب ميثم عبود عبد العباس62052522422024117

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشاه زنان جوده كامل جاسم62062522422024123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيضحى راجي ضيدان سلمان62072522422024132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيطيبه ناهض عبد الزهره حسن62082522422024133

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيعذراء مشتاق جاسم كناد62092522422024134

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيعال كامل نعمان حمزه62102522422024136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيعلياء جاسم حمودي ابراهيم62112522422024137

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيغاده فاضل عبد مهدي62122522422024138

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيغدير ثائر صالح عبد الكاظم62132522422024140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيغدير قيس عباس علوان62142522422024144

كلية الزراعة/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد علي مهدي62152522422024147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه رؤوف محمد عباس62162522422024152
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه رضا طعمه حسون62172522422024153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه ستار جابر راضي62182522422024155

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه عقيل سالم حسين62192522422024159

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد عبد الجبار عبد62202522422024161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمد توفيق عباس62212522422024162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه موحان حمزه عبد الكاظم62222522422024163

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة640.0091.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه هاشم محمد جواد62232522422024165

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمريم ثعبان محمد علي علي62242522422024179

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمريم حيدر محمد نصيف62252522422024181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمناسك ظاهر محمد ظاهر62262522422024187

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيميسر محسن كاظم مهدي62272522422024190

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0095.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور الحسين جواد كاظم احمد62282522422024197

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور حيدر موسى سهيل62292522422024202

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور قاسم داخل عبد الكاظم62302522422024203

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور لؤي عباس رحيم62312522422024204

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور محمد عبد االمير نعمه62322522422024205

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور يحيى حسين شعالن62332522422024206

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهاجر جعفر وهاب غيدان62342522422024207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهاجر خالد حسين ابراهيم62352522422024208

كلية االثار/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهدى رشيد محسن عبد الحسين62362522422024209

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهدى عبد الجبار عزيز مجيد62372522422024210

كلية الزراعة/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيآيات باسم محمد عبد الحسين62382522422026001

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائياديان حميد محمود غبن62392522422026003

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيامنه محمد جبار علي62402522422026007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيانوار شاكر جاسم كاظم62412522422026008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايات علي عمران جابر62422522422026011

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايات كاظم ستار حبيب62432522422026013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة670.0095.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايه حيدر مروح عطشان62442522422026014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيبنين زهير شعبان ابراهيم62452522422026020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيبنين علي محمد سوادي62462522422026022

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيبنين كاظم نعمه شريده62472522422026024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيبنين محمد جاسم هادي62482522422026027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك سمير جابر مجارح62492522422026031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك قاسم عجيل عوده62502522422026033

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتقى مهدي صالح مهدي62512522422026036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى592.0084.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيحوراء نصير محمد حسن62522522422026043

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيختام خالد عبد الزهره محمد62532522422026044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيختام راضي كاظم عبد الحسين62542522422026045

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيدعاء حيدر عباس محسن62552522422026050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه زمن حسين محمد62562522422026062

كلية الزراعة/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه سرحان عبد علي عبد الحسن62572522422026063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه صادق جعفر مجبل62582522422026064
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه قاسم جبار نجم62592522422026067

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه محمد جليل شهيد62602522422026069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء باسم وذاح هاشم62612522422026071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء جواد عبيد ياسين62622522422026072

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء علي عبد العظيم داخل62632522422026078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء نعمه عبد عبد االمير62642522422026085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء وحيد رشيد محمود62652522422026086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب اياد محمد كاظم62662522422026088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب حسن عبد مسلم كاظم62672522422026089

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيسلمى جاسم محمد فرهود62682522422026103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيشهد راضي ناصر حسين62692522422026105

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيشهد عبد الكريم حميدي حطاب62702522422026107

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيشيماء جاسم محمد مليحج62712522422026108

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيصباح محمد صاحب عبد62722522422026111

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيضحى حسنين محسن محمود62732522422026113

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيعتاب فاضل تركي عواد62742522422026115

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيغدير ناصر ظاهر محسن62752522422026119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيغدير نهاد عبد الحسين عيدان62762522422026120

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه احمد يوسف محمد62772522422026122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل علي داود62782522422026123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه علي كريم هاشم62792522422026133

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية526.0075.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفرح فيصل حسين حميد62802522422026136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم جابر هادي محمد62812522422026142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم مكي علي حسون62822522422026144

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمشارق احمد سبت كاظم62832522422026145

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمنار كاظم جبار زهير62842522422026149

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينبأ حسين هادي عبد62852522422026152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينمارق احمد سبت كاظم62862522422026159

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور الهدى عالء حمزه حسن62872522422026161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيهدى حسن جاسم محمد62882522422026172

كلية اآلداب/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية االميرات للبناتاحيائيامنه شاكر جبار يوسف62892522422027003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية االميرات للبناتاحيائيبتول عالء محمد حسن62902522422027005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية االميرات للبناتاحيائيختام حليم عباس عبود62912522422027010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية االميرات للبناتاحيائيزهراء مبروك عبد الخضر غياض62922522422027018

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية االميرات للبناتاحيائيزينب حيدر علي مخيف62932522422027021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية االميرات للبناتاحيائيزينب عبد اللطيف تالي بجاي62942522422027022

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية االميرات للبناتاحيائيطيبه احمد شاكر كاظم62952522422027027

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00ثانوية االميرات للبناتاحيائيطيبه حيدر عبد االمير طعمه62962522422027028

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية االميرات للبناتاحيائيعذراء جميل يحيى حسن62972522422027029

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية االميرات للبناتاحيائيعهد موحان صبار رياح62982522422027030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية االميرات للبناتاحيائيفاتن عبد االله صالح محمد علي62992522422027031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية االميرات للبناتاحيائيفاطمه عبد زيد رحم منديل63002522422027034

230 من 150صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية االميرات للبناتاحيائيمريم مهدي عوده رغيد63012522422027040

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية االميرات للبناتاحيائينور احمد عبد االمير رحيم63022522422027041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائياستبرق هيثم عبد االمير موسى63032522422030005

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائياسماء علي يوسف نعمه63042522422030007

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائياميره عبد الحسن حسين جواد63052522422030011

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيايات حسن سرحان راضي63062522422030013

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبتول طاهر عبد العالي حنون63072522422030019

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبرزخ احسان عبد الكاظم محمد63082522422030021

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبنين بشار جبار خلف63092522422030022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0080.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتبارك عبد الرضا حياوي عبد63102522422030026

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتقوى فالح مهدي محمد63112522422030028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيحنين فائز عباس كاطع63122522422030030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيحوراء احمد نعمه مهنا63132522422030031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيحوراء علي محمد عبد علي63142522422030035

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيخديجه كاظم شريف محمد63152522422030038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل456.0065.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرباب منصور يوسف نعمه63162522422030040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584.0083.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقية حسين علي حنوش63172522422030046

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقية صباح مهدي محمد63182522422030047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقية منير هادي عبد63192522422030051

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء امين غازي دهش63202522422030055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء حسن جبار سعيد63212522422030057

كلية الفقه/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد االمير جبر63222522422030058

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء خضير عباس عبيد63232522422030060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء رعد سوادي شاكر63242522422030062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء طالل عبد الواحد جارح63252522422030063

كلية اآلداب/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء عباس نعمه خلف63262522422030064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء قيس عبد الزهره عبد الكاظم63272522422030068

كلية العلوم/جامعة الكوفة654.0093.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء مصطفى علي جاسم63282522422030069

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم محمود63292522422030070

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب سرمد محمد هادي عبد الرزاق63302522422030073

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب طالل عبد الواحد جارح63312522422030074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى رحيم عزوز عبود63322522422030082

كلية اللغات/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى عباس فاضل عبد الزهره63332522422030083

كلية االثار/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيعذراء رحيم عبيد علي63342522422030092

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيعرفات عسكر حاتم حسين63352522422030093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه احمد صبحي عبد الحسين63362522422030099

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد غياض63372522422030100

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد63382522422030101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه حسان جابر سلمان63392522422030102

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة669.0095.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد كاظم63402522422030106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه عقيل مسلم ناجي63412522422030108

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه غسان جبار كاظم63422522422030111
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه قحطان مكي عبود63432522422030112

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم حسين مهدي شمران63442522422030128

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمنار محمد جواد عبيد63452522422030132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينبا احمد صاحب كاظم63462522422030136

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينبا سالم كريم علوان63472522422030138

كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور المتقين علي عبد الجليل لطيف63482522422030143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور الهدى فاضل صالح علي63492522422030144

كلية الزراعة/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور حامد هادي طاهر63502522422030146

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور حسين عبد االمير محيسن63512522422030147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية القادسية للبناتاحيائيامنه باسم تركي جفات63522522422032001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية القادسية للبناتاحيائيايات حمزة ابو اللول حسين63532522422032003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية القادسية للبناتاحيائيجنان رحيم خليف كريم63542522422032008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية القادسية للبناتاحيائيخديجة كريم كامل اسود63552522422032010

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية القادسية للبناتاحيائيرقية حاتم كامل هبال63562522422032012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية القادسية للبناتاحيائيرقية رزاق حسن سلمان63572522422032013

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية القادسية للبناتاحيائيزهراء ياسر حسين حمزه63582522422032016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيآيه حيدر حمزه سلمان63592522422035003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيابتسام علي عبد االخوه سلمان63602522422035004

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيابتهال كريم رسول كاظم63612522422035006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياسراء سامي وحيد راضي63622522422035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياسراء عماد موسى عمران63632522422035013

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيايات راهي حسين علوان63642522422035028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيايات محسن حسين تايه63652522422035030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيايالف ثامر مراد عبد زيد63662522422035032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيايناس حاكم مظلوم عبد63672522422035036

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيايه مانع وحيد عبد علي63682522422035038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبتول احمد هاشم عبود63692522422035039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبتول جابر عبيد كاظم63702522422035040

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبتول عقيل حسين عليوي63712522422035043

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبنين سجاد عبد علي بدر63722522422035056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيتبارك جليل صاحب حسون63732522422035063

كلية االثار/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيتبارك حسن هادي موسى63742522422035064

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء459.0065.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيتبارك خالد مجيد لفته63752522422035065

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحنين حسين مالك كاظم63762522422035076

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحوراء منذر محمد كاشي63772522422035083

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيختام حيدر ناصر حسين63782522422035086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيخنساء علي عبد حسن63792522422035089

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرؤى حسين فالح عتيق63802522422035095

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل حميد جمعه علوان63812522422035096

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل حيدر عالوي جبار63822522422035097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل موفق ظاهر محمد63832522422035100

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل نبيل هادي جعفر63842522422035102
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كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرقيه باسم هادي حسن63852522422035104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرقيه حسن محمد عباس63862522422035105

كلية العلوم/جامعة الكوفة649.0092.71اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرقيه حسين علي حسون63872522422035106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرقيه حميد كاظم ثجيل63882522422035107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرقيه كامل هادي محمود63892522422035111

كلية الزراعة/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد االمير عبد الكاظم63902522422035113

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء جياد جواد دنانه63912522422035121

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي شاكر عبود63922522422035133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء غايب حمزه عطيه63932522422035134

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد جدوع مهدي63942522422035140

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء مصدق اعريبي فخري63952522422035142

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب علي كاظم عيدان63962522422035157

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية595.0085.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب محمد جندي طراد63972522422035158

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب ميري عبد الحسين كاظم63982522422035160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيسلسبيل حسن كريم محمد63992522422035167

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيشهد عادل عبد الزهره بعيوي64002522422035169

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيضحى جبار ناصر حسون64012522422035175

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيضحى عامر موسى عمران64022522422035176

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيطيبه حسن محسن فرهود64032522422035177

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيعفراء حسين ابراهيم والي64042522422035181

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيغدير حاكم راجي شطنان64052522422035184

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيغدير حبيب تايه عبد64062522422035185

كلية االثار/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي علوان64072522422035203

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد االمير عبد العباس64082522422035210

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد زيد عباس64092522422035211

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه فالح مهدي جعيفر64102522422035215

كلية العلوم/جامعة الكوفة645.0092.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبود علوان64112522422035218

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيكوثر حامد ذرب جبر64122522422035226

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيلينا نبيل جواد عباس64132522422035233

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيمروه عدنان عجيل بصيو64142522422035237

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيمريم علي عبد االمير عبد العباس64152522422035244

كلية االثار/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيمريم يحيى كاظم راضي64162522422035246

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيميعاد عبد الحسن عذاب غالي64172522422035247

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604.0086.29اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينبأ عادل شاكر هاشم64182522422035248

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور راضي جبار صباح64192522422035254

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور عباس شدهان فرمان64202522422035256

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينوره حسن علي خادم64212522422035263

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينوره حمودي خليل نجم64222522422035264

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهاجر كريم حسين كاظم64232522422035266

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهبه رائد عبد مسلم حبيب64242522422035267

كلية الفقه/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهدى قاسم صالح مهدي64252522422035274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهدى مهدي عبد الحسين عجزان64262522422035276
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيوالء عقيل ميري حمزه64272522422035281

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيياسمين زاهر عبيس فرهود64282522422035282

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيايات عبد الحسين محمد ساير64292522422036008

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيايات منصور صخيل محمد64302522422036011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبتول حسين علوان دايخ64312522422036015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبتول عبد علي شمران سرحان64322522422036016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبتول عدنان علي كاظم64332522422036017

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك قاسم خضر كاطع64342522422036022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحنين رزاق شاكر دكدوك64352522422036026

كلية االثار/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحنين سليم جليل عباس64362522422036027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء حسن ظاهر حبيب64372522422036030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيدعاء سماح مهدي سريح64382522422036034

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء حيدر طه طالب64392522422036041

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن براز عباس64402522422036045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء نصير حسين حليبص64412522422036049

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب جعفر اسماعيل يعقوب64422522422036050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي جاسم عالج64432522422036053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسجى محمد محسن راضي64442522422036061

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيصابرين حميد عزيز فرهود64452522422036068

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيطيبه عطا هللا كامل بجاي64462522422036070

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيعذراء كامل جبار غالي64472522422036071

كلية اآلداب/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيغاده ناصر كاظم حسن64482522422036073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيغفران بشير عبد العالي حسين64492522422036075

كلية الزراعة/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عطيه نصيف جاسم64502522422036082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفرح كاظم حسين نشمي64512522422036086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفرقان علي حسن عبادي64522522422036087

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمروه هادي صالح دهش64532522422036090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائينرجس حاكم عبد نور عناد64542522422036102

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور جاسم عبد الحسن عبيد64552522422036104

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0081.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور كريم حسون مهدي64562522422036105

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهاجر صالح مهدي جبر64572522422036107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيياسمين فاضل سوادي سعد64582522422036111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية االشراق للبناتاحيائياقبال محمد ابو الدود عبد الرضا64592522422037003

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيايات اكرم لفته عالج64602522422037005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيايات مكي محمد عباس64612522422037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية االشراق للبناتاحيائيايمان حسن حمادي عبد حسين64622522422037009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيايه حسن نعمه ابراهيم64632522422037010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0087.86ثانوية االشراق للبناتاحيائيبتول عطيوي حمزه هاشم64642522422037011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية االشراق للبناتاحيائيتبارك حسين كاظم جواد64652522422037014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية االشراق للبناتاحيائيتبارك ميثم علي صيهود64662522422037015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية االشراق للبناتاحيائيرقيه احمد حمزه سياب64672522422037024

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء جميل عبد زيد شهيب64682522422037029
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كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء حاتم عرزال حسن64692522422037030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء عادل تمكين نعمه64702522422037033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء فارس عبد االمير محسن64712522422037035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينب منعم عبد الجليل رسول64722522422037043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية االشراق للبناتاحيائيساره رحيم كاظم مظلوم64732522422037045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية االشراق للبناتاحيائيغفران عزيز رهيف علوان64742522422037053

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية االشراق للبناتاحيائيفاطمه احمد مهدي عليوي64752522422037054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية االشراق للبناتاحيائيفاطمه عطيوي حمزه هاشم64762522422037059

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية االشراق للبناتاحيائينبأ عامر حاكم باشه64772522422037070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية االشراق للبناتاحيائيندى فراس يوسف جبار64782522422037071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية االشراق للبناتاحيائيهاجر حسن جابر عبد64792522422037075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبنين حسن جابر سوادي64802522422039003

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب ماجد جالل عبد الهادي64812522422039005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر كريم كاظم سحور64822522422039014

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر هادي محيل عبد الزهره64832522422039019

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر وليد ريحان حمد64842522422039020

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى498.0071.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر ياسر جاسم محمد64852522422039021

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمروه نذير مهنه هادي64862522422039028

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم اسير طاهر عباس64872522422039030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية499.0071.29(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم توفيق سعدي حميد64882522422039033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم جليل نايف محمد64892522422039036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة519.0074.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم خالد فليح حارس64902522422039040

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم عقيل ابراهيم فليح64912522422039046

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم علي صبحي جابر64922522422039048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم علي فاهم سلمان64932522422039049

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم محمد كاظم ابراهيم64942522422039054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم مع هللا حسن مهدي64952522422039056

كلية اللغات/جامعة الكوفة604.0086.29(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم ناجد كريم مدلول64962522422039058

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم نعمان جبار طه64972522422039059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمعصومه جابر كاظم مهدي64982522422039063

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيملك حسين محمد علي رضا64992522422039067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0077.43(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيميقات عبد الجواد كاظم كريم65002522422039082

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ عالء عبد االمير عواد65012522422039091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0081.86(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ علي عبد ناجي65022522422039093

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ محمد طالب صكبان65032522422039097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ نجاح غازي سهر65042522422039099

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ وليد صاحب عبد65052522422039103

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيندى رغدان داغر حمود65062522422039106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة625.0089.29(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينرجس حسن عبد الزهره مرزوك65072522422039109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينرجس وسام جواد مطير65082522422039116

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينغم غانم خوام بيده65092522422039121

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينهاد رائد كريم حسون65102522422039122
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينهى باسم محمد صالح65112522422039123

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى جاسم جابر فيحان65122522422039134

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى خيري شنان جبير65132522422039138

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى سليم ناصر حسون65142522422039141

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0085.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى عدي توفيق رشيد65152522422039144

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى عمار عبد هللا محمد65162522422039146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور الهدى فارس مهدي صالح65172522422039147

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور حيدر حسن محمد65182522422039153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور سعد ناجي حسين65192522422039155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور صباح عمران موسى65202522422039157

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0075.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور لواء عبد االمير سعدون65212522422039166

كلية االثار/جامعة الكوفة460.0065.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور وليد يحيى محمد65222522422039170

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية649.0092.71(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينور يحيى عبد هللا حسين65232522422039171

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهاجر حيدر عبد الشهيد عبد هللا65242522422039177

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهاجر صباح جبار عبد علي65252522422039178

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهاجر عادل عبد هللا عبد الخضر65262522422039179

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهبه ظافر كريم كاظم65272522422039186

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة496.0070.86(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهبه مزهر عادل مشعل65282522422039191

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى بدر عبد راضي65292522422039195

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى سعدي محمد علي65302522422039198

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى صالح حسن جاسم65312522422039200

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى لطيف سلمان محمد علي65322522422039205

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهدى محمد دواي الزم65332522422039207

كلية االثار/جامعة الكوفة440.0062.86(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهناء علي مزيعل عباس65342522422039215

كلية االثار/جامعة الكوفة449.0064.14(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيورود امير مهدي عبد الرضا65352522422039218

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيوسن احمد عارف جبير65362522422039221

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الضحى للبناتاحيائياالء رضا عبد الحسن مزهر65372522422042003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيتبارك ابراهيم صائب سعيد65382522422042007

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيرقيه حسن عبد األخوه حسن65392522422042013

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء احسان طالب زاير65402522422042015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم عباس65412522422042017

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء سعد جاسم نوري65422522422042019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء نائل جابر عبد الزهره65432522422042020

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب مجيد نهاب هادي65442522422042024

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب نضال مدلول علول65452522422042025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيسكينه عباس عبودي هادي65462522422042029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيطيبه مقداد هادي جواد65472522422042033

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيكوثر سعد صبري محمد65482522422042039

كلية الزراعة/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم وسام محمد جواد عبد المنعم65492522422042044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الضحى للبناتاحيائينبأ مهدي خليل ابراهيم65502522422042046

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580.0082.86ثانوية الضحى للبناتاحيائينور احمد جاسم محسن65512522422042047

كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية الضحى للبناتاحيائينور محمد كريم عبد هللا65522522422042052
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيأسيل جليل سوادي عبد الساده65532522424002001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيآيات باسم حسن طارش65542522424002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيآيات خزعل جساب درويش65552522424002003

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل686.0098.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيابتهال محمود عبد الواحد بدن65562522424002006

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائياديان يونس محمد عبد65572522424002007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائياستبرق صادق عبد الكاظم عنون65582522424002008

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائياسراء زمان صاحب كطافه65592522424002010

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيافراح حسين علي هنين65602522424002011

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيامل محمد مهدي عبد الحسن65612522424002012

كلية الفقه/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيامنه ريسان جدح فنجان65622522424002013

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيانتهاء عبد زيد حسين حسن65632522424002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيايات ابراهيم كامل حسين65642522424002016

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيايناس حسين وحيد سلوم65652522424002022

كلية العلوم/جامعة كربالء633.0090.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى حيدر ابو شميعه كاظم65662522424002025

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى عباس جابر عباس65672522424002026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر صبار عبد علي65682522424002030

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الحمزه عبد الساده عليوي65692522424002033

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح محمد مجلي65702522424002040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرؤى حمادي حسين لفته65712522424002042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرسل حسين علي حسين65722522424002043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرسل صباح عبد االمير جبار65732522424002044

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرقيه جبار ظاهر جاسم65742522424002046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرقيه رزاق جليل عبد هللا65752522424002048

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرقيه كاظم جواد عبد65762522424002051

كلية اللغات/جامعة الكوفة646.0092.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيروان حسين موسى داود65772522424002052

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرويده حسين جوادي حسين65782522424002054

كلية الزراعة/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محسن شيال65792522424002057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين جهاد عبد زيد65802522424002060

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي عطيه65812522424002062

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم امانه عطيه65822522424002064

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء علي يوسف محمد65832522424002074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم شبيب65842522424002076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند عبود مهاوي65852522424002078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب الكبرى حسين محمد حسين65862522424002080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب ايوب حمزه محل65872522424002081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب حسن حاتم عبد65882522424002084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب صادق كتاب عبد علي65892522424002087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان سوادي عبد الزهره65902522424002088

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب علي جاسم جوده65912522424002089

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيساره حسن هادي جواد65922522424002092

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيساره سمير عبد الزهره صالح65932522424002093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيساره يعرب عبد المحسن جبار65942522424002095

230 من 157صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيسبأ جليل حجيم سلطان65952522424002096

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيضي احمد كاظم والي65962522424002104

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيطيبه مسلم هادي عبد65972522424002107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيطيبه معتز بريسم يعقوب65982522424002108

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيعذراء غانم هاتف مردان65992522424002111

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد عباس جبار66002522424002113

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيغدير علي عبد اليمه جبر66012522424002116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيغدير قاسم حمزه محل66022522424002117

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عبد الحسين66032522424002120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم امانه عطيه66042522424002123

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعمه كاظم حمزه66052522424002135

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيفرح محمد رزاق عبد66062522424002136

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيكفاء عباس كاظم عمران66072522424002140

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيلدن زهير فخري عبد الرزاق66082522424002141

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر صادق جعفر66092522424002143

كلية اآلداب/جامعة بابل522.0074.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيمنتهى طعمه عبيد عبد علي66102522424002146

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينبأ سالم رحيم بنيوان66112522424002147

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينبأ محمد كاظم ناهي66122522424002149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينور الزهراء قاسم ارحيم حنون66132522424002153

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينور جاسم محمد جواد عبد هللا66142522424002155

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0081.43ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينور جواد صالح ظاهر66152522424002156

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينور عقيل داخل عبد الكاظم66162522424002158

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينور كاظم خالد لفته66172522424002160

كلية اآلداب/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيهبه احمد يوسف ياسين66182522424002163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر محمد عبد الحسن66192522424002165

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيهديل مسلم هادي عبد66202522424002166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيهنادي حيدر محمد عبد الحسن66212522424002167

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0091.29ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيوسن يعرب عبد المحسن جبار66222522424002169

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيوفاء حسين عبد الزهره مجيد66232522424002170

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائياثار قائد مرشد حامد66242522424003001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائياسراء صباح عبيد عنون66252522424003003

كلية اللغات/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائياسراء فالح حسن عبد الرضا66262522424003004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائياسراء كاظم مطلق كاظم66272522424003005

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيايات صالح ظاهر محسن66282522424003007

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيبراء علي محمد يوسف66292522424003009

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيتبارك فالح حمزه عبيس66302522424003011

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيحنين حامد جبار حبيب66312522424003013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيحنين طارق عمر غريب66322522424003014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل علي جاسم66332522424003015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيرحمه مهدي حسين لفته66342522424003017

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية693.0099.00اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيرسل علي محمد مصطفى66352522424003018

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر رشيد عبد الزهرة66362522424003019
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كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم مطلق كاظم66372522424003022

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزينب اسامه سالم حمزة66382522424003025

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد جابر66392522424003026

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزينه ناجح محمد محسن66402522424003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر جبار جاسم66412522424003032

كلية اللغات/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض يوسف صادق66422522424003036

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمنار جواد عبد عكيلي66432522424003042

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمنى جميل محمد مهدي66442522424003043

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد حميد حمود66452522424003045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائينور باسم صالح احمد66462522424003047

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيابتهال حمزه مهدي موهان66472522424004001

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأبرار فالح نوري هاشم66482522424004002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأفياء محمد عبد الرضا شتيوي66492522424004005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0093.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآالء مناف عبد الرضا عبد الزهره66502522424004006

كلية الطب/جامعة المثنى697.6899.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيألق ياسر عدنان جاسم66512522424004007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأماني عدنان عبد ساجت66522522424004008

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأمنه جاسم رزاق خضير66532522424004009

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآمنه سعد ياسر الطيف66542522424004012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأميمة فؤاد محمود جاسم66552522424004013

كلية التمريض/جامعة الكوفة671.0095.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات جواد كاظم حسين66562522424004016

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيات حيدر محمد علي كاظم66572522424004017

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0078.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيات ظافر راضي عبيد66582522424004019

كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات عامر عيسى محمد66592522424004021

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيات فارس جابر مشكور66602522424004024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات محمد خزعل حسين66612522424004027

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات محمد لفته فزاع66622522424004028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات مصدق عبد الجليل مبارك66632522424004030

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأية رائد ذياب راشد66642522424004031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيه احمد عبد الساده عيدان66652522424004032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية559.0079.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيه كريم عباس برهان66662522424004035

كلية االثار/جامعة الكوفة464.0066.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيه مازن جواد كاظم66672522424004036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيه منذر رعد حسين66682522424004039

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيابتهال هاني رشيد موال66692522424004041

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة682.0097.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيابرار حيدر صبار محمد66702522424004042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياثمار عبد الرسول مسلم حسين66712522424004044

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة702.00100.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياديان عدنان صالح جاسم66722522424004047

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياديان فؤاد عبد الكاظم مهدي66732522424004048

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0078.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيازهار فاضل حسن طه66742522424004050

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيازهار محمد راهي بعيوي66752522424004051

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياستبرق علي غازي ناصر66762522424004053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء حيدر كيلو عباس66772522424004054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء رائد عبد الحسن شري66782522424004055
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء عادل محمد رضا مؤمن66792522424004056

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء قاسم رحيم حبتر66802522424004057

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسماء محمد علي محراب علي66812522424004063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسيل فائق زايد ضاحي66822522424004064

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياالء عادل كاظم رضا66832522424004066

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياالء ماجد محمد جمعه66842522424004067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياالء محمد علي هاشم حسين66852522424004068

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0089.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيالبتول سالم علي فرهود66862522424004070

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيالزهراء اسامه ناظم فاضل66872522424004072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيام البنبن قصي جبار حمد66882522424004073

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيام البنين حسين علي عبد زيد66892522424004074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى591.0084.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيام البنين عالء مجيد جعفر66902522424004075

كلية التمريض/جامعة الكوفة678.0096.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيام البنين هاشم عبد الرضا كوس66912522424004076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياماني صباح عبد الكاظم جالب66922522424004077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه محمد جاسم محمد66932522424004080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيانتظار اسعد عبد الحسن جبار66942522424004082

كلية الزراعة/جامعة سومر453.0064.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيانسام عقيل عبد العباس حنون66952522424004083

كلية العلوم/جامعة الكوفة658.0094.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيانعام عبد هللا فرحان عبيد66962522424004084

كلية التمريض/جامعة الكوفة674.0096.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيانعام فاضل عباس عبد اليمه66972522424004085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0087.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات عبد االمير مجيد جريو66982522424004090

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات عالء كامل سلمان66992522424004093

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات علي عبد الزهره عبد67002522424004094

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات غالب شعيل علوان67012522424004095

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية622.0088.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايات محسن حسين علي67022522424004096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة657.0093.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايمان تحسين عطيه هادي67032522424004097

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0084.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايمان فرمان ناجح حسن67042522424004098

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايناس رسول صالح ميران67052522424004100

كلية التمريض/جامعة الكوفة684.0097.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايه بسام علي عبد67062522424004101

كلية االثار/جامعة الكوفة427.0061.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايه رائد عباس عبد67072522424004102

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايه علي عبد الحسين حمد67082522424004104

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة631.0090.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيايه علي وجيه هادي67092522424004105

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0078.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول احمد حسين عالوي67102522424004107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول رياض مجيد محمد علي67112522424004110

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول شوقي عبد الكريم عبود67122522424004111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول عدنان غافل ضايف67132522424004112

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.44100.21(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول فائز كاظم عبد الحسين67142522424004114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول لؤي حسن عبد الحسين67152522424004116

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.5297.36(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول محمد رضا ناصر67162522424004117

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول محمد عايد حواس67172522424004118

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول محمد كامل دالل67182522424004119

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0087.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول مصطفى محمد رضا فاضل67192522424004120

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول نصير ناجح جابر67202522424004123
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة556.0079.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبراء ناظم كريم جاسم67212522424004126

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبراء يحيى علي محمد طه67222522424004127

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبراق عبد الستار جبار بدن67232522424004128

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين منعم جبر ناصر67242522424004131

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنت الهدى ابراهيم خادم معله67252522424004132

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنت الهدى كريم شاكر سلمان67262522424004133

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين أحمد عباس علي67272522424004134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين ابراهيم لفته عبد هللا67282522424004135

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0086.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين جمهور عفن محمد67292522424004136

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حسنين هادي عباس67302522424004137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حسين جاسم مهدي67312522424004138

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0071.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حميد حاكم شدهان67322522424004139

كلية القانون/جامعة الكوفة657.1693.88(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حيدر مجهول نعمه67332522424004140

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عادل عباس هادي67342522424004142

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0088.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عزيز عائد هادي67352522424004143

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عالء طالب صكبان67362522424004144

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين علي عبد الرضا محمد سعيد67372522424004146

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت569.0081.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين علي كاطع شلج67382522424004147

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين محمد جواد كاظم67392522424004150

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين محمد كاظم سباهي67402522424004152

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين محمد كاظم عبد67412522424004153

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة630.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك اسعد عبد االمير محمد67422522424004159

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك ثامر حسين عالوي67432522424004160

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك حيدر مهدي احمد67442522424004165

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك خالد كاظم مطلك67452522424004166

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك خضير صالح مهدي67462522424004167

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك زمان عبد االمير كريم67472522424004170

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0087.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك عباس علوان عباس67482522424004172

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك علي سعد جعفر67492522424004174

كلية التربية/جامعة الكوفة626.0089.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك علي كاظم عباس67502522424004175

كلية الطب/جامعة الكوفة708.20101.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك علي هادي جاسم67512522424004176

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة589.0084.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك علي هادي رضا67522522424004177

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك كامل بردان عطيه67532522424004180

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك مؤيد محمد حسن عبود67542522424004182

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك محمد حسين سكطري67552522424004183

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك محمد عباس سلمان67562522424004184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة595.0085.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك ميثم شاكر عبد الكاظم67572522424004186

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك هاشم علي محمد67582522424004187

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك ياسر جعفر حسون67592522424004190

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتسنيم حسن فاضل عباس67602522424004192

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتغريد احمد عبد الصاحب سلمان67612522424004193

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0062.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتغريد جليل مراد كريم67622522424004194
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى ابراهيم كاظم عباس67632522424004195

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى رعد جليل جاسم67642522424004197

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى صاحب حسن مهدي67652522424004198

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة550.0078.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى عائد كاظم علوان67662522424004200

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى عباس خضر حداوي67672522424004201

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى فراس عبد طالب بعيوي67682522424004203

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى محمد حسن مدلول67692522424004204

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى ناظم محمد حمود67702522424004206

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى هاشم عبد العباس غياض67712522424004207

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى يوسف عبد هللا عوده67722522424004208

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتمارا نزار جبار صادق67732522424004209

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيجنه باقر كريم موسى67742522424004214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنان احمد حسن هادي67752522424004216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0080.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين صالح محمد حسن جودي67762522424004221

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين عبد العالي جاسم حسون67772522424004222

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة557.0079.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين علي كسار جواد67782522424004224

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين هيثم عبد الوهاب جابر67792522424004225

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0095.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء احمد محسن عبيد67802522424004226

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء جاسم شاكر محمد سعيد67812522424004227

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حاكم جواد كاظم67822522424004229

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حسن علي سلمان67832522424004230

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حسن فرحان عاجل67842522424004231

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حيدر محمد صاحب67852522424004232

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حيدر يامر جواد67862522424004233

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء رياض حافظ كاظم67872522424004234

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0089.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء سالم عبد الحسن محمد67882522424004235

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء عامر محمد حسين67892522424004241

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء عباس حسن هاشم67902522424004242

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء عباس فاضل كاظم67912522424004243

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء عبد الغفار جاسم محمد67922522424004244

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء علي راجي كاظم67932522424004246

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0091.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء علي عباس سودي67942522424004247

كلية اللغات/جامعة الكوفة590.0084.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء فرج حسن موسى67952522424004249

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء كريم جفات شمخي67962522424004251

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء كريم كاظم عبيد67972522424004252

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء محمد جاسم داود67982522424004255

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء نعمه عبد عطشان67992522424004256

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء يوسف محمد عبود68002522424004257

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيختام غالب عبود مهاوي68012522424004258

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيخديجه لقمان احمد عبد علي68022522424004261

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيخديجه محمد مهدي حسن68032522424004262

كلية التربية/جامعة الكوفة578.0082.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدر الزهراء علي عبد دخيل68042522424004263
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة653.0093.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء ازهر جاسم محمد68052522424004267

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين544.0077.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيديمه محمد علوان ناموس68062522424004269

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرحاب جميل عبيس كاظم68072522424004273

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرحمه طارق عبود عويد68082522424004274

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل بردان كاظم علي68092522424004276

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل حيدر فيصل خليل68102522424004277

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل عامر عبد الحسين عبد علي68112522424004278

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل عبود غازي جاسم68122522424004279

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل محمد عرد سرحان68132522424004282

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل مكي كريم مسلب68142522424004283

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل نجاح طالب مكطاف68152522424004284

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.7295.25(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرشا عدنان علي حسين68162522424004285

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرغد جعفر ناجي كشوش68172522424004286

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرفاه عالء ستار محمود68182522424004289

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرفل سليم جبر عبد علي68192522424004291

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرفل شهاب عبد الخالق عباس68202522424004292

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530.0075.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرفل ناطق غايب بزون68212522424004293

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقية حسنين جواد ناجي68222522424004294

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه أثير وحيد حسن68232522424004295

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه احسان علي حسين68242522424004296

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه احمد ابراهيم شريف68252522424004297

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه احمد كاظم عبد الزهره68262522424004300

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة549.0078.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه احمد محسن عبود68272522424004301

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0088.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه االمير علي ناجي68282522424004302

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه ثائر كاظم حمزه68292522424004304

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه جاسم محمد حسين68302522424004306

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حسين علي عبد هللا68312522424004309

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة496.0070.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حمزه مجيد شمخي68322522424004312

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حميد فليح حساني68332522424004313

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.1298.73(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حيدر جواد عاشور68342522424004314

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حيدر عبد االمير مهدي68352522424004315

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حيدر محمد رضا مارد68362522424004316

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه رعد سعدون عبد السادة68372522424004317

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه صاحب عبد الزهره سالم68382522424004319

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه صباح حسن بيحي68392522424004320

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه ضياء هادي جواد68402522424004321

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عباس جاسم محمد68412522424004322

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593.0084.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عباس حساني عباس68422522424004323

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عباس علي ديوان68432522424004324

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عباس عيدان عطيه68442522424004325

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عباس فاضل محمد68452522424004326

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0084.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عبد الرضا مجيد جريو68462522424004327
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عقيل علي صالح68472522424004328

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.1296.73(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه علي علوان عبد الكريم68482522424004329

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة566.0080.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه علي نعمه حميد68492522424004330

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581.0083.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه قاسم هاتف عواد68502522424004333

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه ماجد تركي حميد68512522424004335

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه ماجد حمودي ياسين68522522424004336

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0088.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه مازن صاحب ناجي68532522424004337

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه مبدر خلف علي68542522424004339

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه محمد طاهر جبر68552522424004341

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه محمود كمال الدين جواد68562522424004343

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه مسلم كريم علي68572522424004344

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه مصعب عطيه عبد االمير68582522424004345

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة530.0075.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه نجم فرحان عاجل68592522424004346

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه نصير طاهر عبود68602522424004347

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه واثق حمزه هويدي68612522424004349

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه يونس غيدان جواد68622522424004350

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرنين عبد الصمد عبد االله جعفر68632522424004351

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرواء فرقد محمد رضا كاظم68642522424004352

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيروان حسن نجم عبد68652522424004353

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيروان علي عزيز علي68662522424004355

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.7294.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيريام مهند محمد كاظم68672522424004358

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0069.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيريحانه فالح حسن صاحب68682522424004359

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد سالم عيدان68692522424004362

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0078.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد عباس محمد علي68702522424004364

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد علي هادي68712522424004365

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء اسامه رحيم حسن68722522424004366

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء اسعد شريف علي68732522424004367

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0072.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء امير سعيد موسى68742522424004369

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء امير كاظم عبد الحسين68752522424004370

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء اياد طالب عبد الكاظم68762522424004372

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء باسم عبد زيد محمد68772522424004373

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة612.0087.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء باقر طاهر كريم68782522424004374

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء بهاء مهجر صبري68792522424004377

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جابر نعمه جوده68802522424004379

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة675.0096.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جبار رحيم جبار68812522424004380

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جالل علي حسين68822522424004381

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جمال رزاق هادي68832522424004382

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جميل ابراهيم عبد هللا68842522424004383

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0079.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جميل صالح صاحب68852522424004384

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء جميل عبد الحسين كاظم68862522424004385

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حامد كاظم عبد الرضا68872522424004386

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسن اسماعيل خليل68882522424004387
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء633.0090.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسن زباله عبد هللا68892522424004389

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0065.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسن عزيز علي68902522424004390

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسوني كحط محمد68912522424004393

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسين علي حسين68922522424004394

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسين فؤاد عبد المنعم68932522424004395

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسين محمد وادي68942522424004396

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر حليم رضا68952522424004403

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر سهيل عبد68962522424004404

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر عبد ابراهيم68972522424004405

كلية اللغات/جامعة بغداد595.0085.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر عبد مسلم مهدي68982522424004406

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حيدر محمد حسن صادق68992522424004407

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء خالد غازي تيموز69002522424004409

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء خضير عباس عبد69012522424004410

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة564.0080.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء رأفت نجاح عبد69022522424004412

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء راهي جبار اسماعيل69032522424004413

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء رضا عاصي متعب69042522424004416

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0095.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء رعد راضي جواد69052522424004417

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء رعد محسن عبد الحسين69062522424004418

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء رعد منصور يوسف69072522424004419

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء زيد سمير جواد69082522424004420

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سالم عبيد والي69092522424004421

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سامر عبد الصاحب محمد حسين69102522424004422

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ستار جابر هاشم69112522424004424

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سعد عبد الحسن علي69122522424004425

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سعد كاظم نور69132522424004426

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0070.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سعيد فاضل عوض69142522424004428

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سالم عبد الجبار عليوي69152522424004429

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية596.0085.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سلمان داود خضير69162522424004430

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء شمخي جبر حسون69172522424004431

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء صالح حمزه فرحان69182522424004432

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء صباح عبد الجواد موسى69192522424004433

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء صفاء الدين فيصل غازي69202522424004434

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عادل خضير عباس69212522424004438

كلية التربية/جامعة الكوفة640.0091.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عامر موسى عبد الحسين69222522424004442

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عامر موسى متعب69232522424004443

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عباس فاضل شناوه69242522424004444

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عباس لفته عبد الحمزه69252522424004445

كلية الطب/جامعة الكوفة712.52101.79(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الحسن حمزه حسن69262522424004446

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الحسن عبد زيد ابراهيم69272522424004447

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الحسين قادر عبد الرحمن69282522424004448

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0063.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الحميد نعمه جويعد69292522424004450

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الهادي عبد االمير حمود69302522424004452
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان عبد الحر محسن69312522424004453

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عقيل قحطان حسين69322522424004455

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي درويش بنوان69332522424004458

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة567.0081.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي صكبان كاظم69342522424004459

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي طراد عبد االخوه69352522424004460

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0079.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي لطيف كاظم69362522424004462

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0085.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي محمد جابر69372522424004463

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي مهدي صالح69382522424004464

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عماد حميد عبد الرزاق69392522424004465

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0080.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء غالب جواد كاظم69402522424004467

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فؤاد كاظم شغي69412522424004469

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فاضل عباس منون69422522424004472

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0085.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فاضل عيدان صادق69432522424004473

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة508.0072.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فاهم عباس عبد هللا69442522424004475

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء قاسم نعمه جراد69452522424004477

كلية التمريض/جامعة الكوفة687.0098.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء قحطان عبد علي جابر69462522424004478

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء645.0092.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء كاظم جواد كاظم69472522424004480

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء كفاح شمال نور69482522424004481

كلية اآلداب/جامعة الكوفة523.0074.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ماهر عبد الزهره مرزه69492522424004483

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.2098.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مجيد هاتف سلمان69502522424004485

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محسن محمد حسن مصطفى69512522424004488

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد أمين حمود69522522424004489

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد ثامر جبر69532522424004491

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد رضا عبد هللا69542522424004492

كلية اآلداب/جامعة القادسية499.0071.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد عبد اليمه طاهر69552522424004495

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد نور حسان69562522424004497

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مسلم حاتم حميد69572522424004498

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مطر سعدون حسن69582522424004499

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مقدام مهدي عباس69592522424004500

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء منتصر كاظم عنيون69602522424004501

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مهند محمد حسن69612522424004502

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ميثم غازي حميد69622522424004503

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ميثم كريم محسن69632522424004504

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ميري محمد جبار69642522424004505

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ناظم رضا كاظم69652522424004506

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء نبيل جواد عبد69662522424004507

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء نجاح فليح حسن69672522424004508

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء نصار علي طاهر69682522424004509

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة554.0079.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء وسام دوهان عبد69692522424004511

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة538.0076.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء وسام واصف كاظم69702522424004512

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء وليد صبيح حاجي69712522424004513

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ياسين فاضل ياسين69722522424004516
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كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء يحيى عبد عبد عون69732522424004517

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب اثير جندي محمد69742522424004518

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب احمد غازي عطب69752522424004519

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب اياد عبد الرزاق حسن69762522424004521

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب اياد محمد هاشم69772522424004522

كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0064.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب باسم مصطفى حنون69782522424004523

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب جميل حسين كاظم69792522424004530

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حبيب حسن بحاك69802522424004533

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسن خليل ابراهيم69812522424004534

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0073.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسن داود حسن69822522424004536

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسن عبد االمام عبد هللا69832522424004537

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسن عبد الكاظم حمزه69842522424004538

كلية التمريض/جامعة القادسية672.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حسين حسن طالب69852522424004540

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حمزه شوكه صالح69862522424004541

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حمزه عزيز صدام69872522424004542

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حميد نوري جالل69882522424004543

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب حيدر حسن شهيد69892522424004546

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب خليل باقر خضير69902522424004547

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0076.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب رائد علي خضير69912522424004548

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب رحيم متعب ياسين69922522424004549

كلية التمريض/جامعة الكوفة673.2896.18(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب رعد ياسين علي69932522424004550

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب سالم جبر حمزه69942522424004551

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب سالم فاضل محسن69952522424004552

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.0099.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب ستار جبار حساني69962522424004553

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة616.0088.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب سعد عبد حمزه69972522424004554

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب سالم محمد عبود69982522424004555

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب سليم صياح منصور69992522424004556

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب صباح ناعم شالف70002522424004557

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0067.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عادل حسين كاظم70012522424004558

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عادل عبد الصاحب محمد70022522424004559

كلية اللغات/جامعة الكوفة632.0090.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عبد االمير رحيم جبر70032522424004562

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عبد االمير عبله عبد الكاظم70042522424004563

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0081.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عبد الكاظم فرهود فياض70052522424004564

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عبد الكريم عنون عبد70062522424004565

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عبد المعبود شاكر عبد الحسين70072522424004566

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية703.00100.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عدنان كامل ياسين70082522424004567

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عدي محمد علي مشكور70092522424004568

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عقيل يوسف فندي70102522424004570

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0080.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي جيثوم عبد الحسين70112522424004572

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي صكبان كاظم70122522424004573

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي طالب حسن70132522424004574

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي عالء محمد70142522424004576
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي عون عباس70152522424004577

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي كريوط تركي70162522424004578

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب عمار محمد مهدي70172522424004581

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب غالب خيون حسون70182522424004582

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.3298.05(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فارس عبد الحمزه هنين70192522424004583

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فارس نجم عبد70202522424004584

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556.0079.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فاضل جاسم متعب70212522424004586

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0082.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فاضل عباس عبد70222522424004587

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فراس فؤاد عبد المنعم70232522424004589

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء655.0093.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب فالح ادريس محمد70242522424004590

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد جاسم متعب70252522424004593

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد حسين خليل ابراهيم70262522424004594

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد رحيم شكر70272522424004595

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد شمران سلطان70282522424004596

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد عبد الحمزه محمد70292522424004597

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد مطر سلمان70302522424004600

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب مكي نعمه عبيدي70312522424004602

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب منعم عبد الهادي طاهر70322522424004603

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب مهند فيصل عبد الحسن70332522424004604

كلية الزراعة/جامعة الكوفة492.6070.37(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب موسى جواد كاظم70342522424004605

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب نصير يوسف يعقوب70352522424004607

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب نعمه عباس هاشم70362522424004608

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه احمد جبار محمود70372522424004610

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه امير كاظم خضير70382522424004613

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه حسن علي عبود70392522424004614

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه حسين علي جاسم70402522424004615

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه طالب مجيد حميد70412522424004616

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه عاد جمعه حسن70422522424004617

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينه قاسم يوسف كزار70432522424004618

كلية طب االسنان/جامعة القادسية692.0098.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسارة حيدر عبد نجم70442522424004619

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره أمين جبار ناجي70452522424004620

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره جواد جعفر جواد70462522424004621

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره حسن عبد علي مخيط70472522424004622

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره حسن عيدان عبود70482522424004623

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0094.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره زهير حمادي حسين70492522424004626

كلية الزراعة/جامعة الكوفة513.0073.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره سالم سالم كاظم70502522424004627

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره صفاء جواد حميد70512522424004628

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره عالء كريم قاسم70522522424004629

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره علي عبد العزيز عبد الكريم70532522424004631

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره فاضل جابر محمد70542522424004632

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره محمد ابراهيم كاظم70552522424004634

كلية التمريض/جامعة الكوفة672.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره ناصر جلو حسن70562522424004636
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0079.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجا مؤيد سعيد عبود70572522424004638

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى بهاء رزاق موسى70582522424004640

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى حسن هادي خضير70592522424004641

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى زيد حسين حبيب70602522424004643

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة703.00100.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى طالب عريان هادي70612522424004644

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى عالوي نعيم بخيت70622522424004647

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى عماد عبيد شهيب70632522424004648

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0092.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى فرحان هادي جاسم70642522424004649

كلية التمريض/جامعة الكوفة671.0095.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى كاظم علي عبد الحسن70652522424004650

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى مؤيد كاظم عباس70662522424004651

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى محمد رسول عباس70672522424004652

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى محمد عباس عبد الزهره70682522424004653

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى محمد عبد الرضا باقر70692522424004654

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0084.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسحر حمد هادي عطيه70702522424004656

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.3698.77(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسحر ماجد عبد الحميد مسلم70712522424004658

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسرى سامي عبد الزهره عبود70722522424004659

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسرى محمد حمزه مهدي70732522424004661

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسكينه حسين حسن صالح70742522424004663

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسكينه عالء كريم عبود70752522424004664

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسماء موسى عبد الهادي عبد الساده70762522424004666

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسهى ازهر صادق جبار70772522424004668

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسيدرا عباس علي هادي70782522424004669

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشروق حيدر ضيدان جعفر70792522424004670

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد احمد حمزه حمادي70802522424004672

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد احمد عبد االمير حسون70812522424004673

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد احمد عبد الزهره سلمان70822522424004674

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد باقر عبد الساده عبد علي70832522424004675

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد بشير كاظم سعد70842522424004676

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد حسين عبد الصاحب كاظم70852522424004679

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد حسين محمد جاسم70862522424004681

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد رحيم مهدي هادي70872522424004682

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد ستار جابر حسين70882522424004683

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد سعد عبد الزهره محمد70892522424004684

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد سالم حسن عبد الهادي70902522424004685

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد عادل عبد الحمزه ناطور70912522424004686

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد عبد االمير عبد الحسن حمود70922522424004688

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد عبد هللا زاهد بنيه70932522424004689

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد عالء حاكم حسين70942522424004691

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد علي جاسم كاظم70952522424004692

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد علي شاكر محسن70962522424004693

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد علي عبد الرزاق وهاب70972522424004694

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد علي ناصر عبد الحسين70982522424004695
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد عماد رشيد مجيد70992522424004696

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد فاضل علي ناجي71002522424004697

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0090.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد محمود شاكر عباس71012522424004698

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد محمود شاكر عبد علي71022522424004699

كلية االثار/جامعة الكوفة473.0067.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد محمود شاكر ورير71032522424004700

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد نبراس فاضل جمعه71042522424004702

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد نجم عبد الزهره كاظم71052522424004703

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيصفا رياض حسن محمد علي71062522424004705

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيصفاء خضير عباس منصور71072522424004708

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى احمد سالم شيال71082522424004709

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى احمد طالب كاظم71092522424004710

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد576.0082.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى ثاير حافظ حسين71102522424004712

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى حسين جاسم محمد71112522424004713

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى حمودي عبد الحسن حول71122522424004714

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى ضياء حميد عباس71132522424004716

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى ضياء علي ستار71142522424004717

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى عالوي محمد بديوي71152522424004718

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى علي عبد العباس كاظم71162522424004719

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى محمود كاظم عطيه71172522424004721

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضي احمد حمود عقيل71182522424004722

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضي علوان عيدان رحيل71192522424004724

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.6898.10(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطاهره اسامه محمد حساني71202522424004725

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبة زهير صادق جعفر71212522424004726

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه تكليف جابر عبد71222522424004727

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه حارث مكي جعفر71232522424004728

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0089.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه حيدر منديل موسى71242522424004729

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه زمن ديوان مجيد71252522424004731

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه صادق عبد الكاظم عباس71262522424004732

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه صفاء نجم عبد71272522424004733

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه عقيل عزيز هادي71282522424004734

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه علي حمد رسول71292522424004735

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة536.0076.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه علي عبد الحسين غالي71302522424004736

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه محمد رضا شاكر محمود71312522424004739

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه ميثم حسين عبد71322522424004743

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه هادي حسن شمخي71332522424004744

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيف عدنان عبد ساجت71342522424004746

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيف علي عبدوش حميدي71352522424004747

كلية الزراعة/جامعة الكوفة614.0087.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعذراء عدنان هادي براك71362522424004750

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال جبار حسين كاظم71372522424004751

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال حسين هادي جبار71382522424004752

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال حيدر داخل حسين71392522424004753

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال رائد كريم فاضل71402522424004754
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كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال سماح صالح مهدي71412522424004755

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال قاسم عبد الحسين عبد الساده71422522424004756

كلية الطب/جامعة الكوفة706.92100.99(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال محمد حسن هادي71432522424004757

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال محمد رضا عبد الحسين علوان71442522424004758

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعال مشتاق طاهر عباس71452522424004759

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعلياء حسن هادي عبد هللا71462522424004760

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعلياء عبد الرضا حسون جاسم71472522424004761

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعلياء لورنس علي كاظم71482522424004762

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغاده فالح مهدي حسن71492522424004763

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغاده مهند مقداد ناجي71502522424004764

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير اسود عبود كاظم71512522424004765

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير توفيق محمد عبيد71522522424004766

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيأيات فاضل حميد كاظم71532522424005001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات احمد خالد عبد هللا71542522424005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات مشتاق طالب محمد علي71552522424005007

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية632.0090.29ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه صالح علي حسين71562522424005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين حيدر عبد الكاظم حسين71572522424005010

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين لؤي باسم محمد رشيد71582522424005011

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك مشتاق طالب محمد علي71592522424005013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيخيام سالم داود كاظم71602522424005015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدعاء جاسم محمد فيروز71612522424005016

كلية اللغات/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه فاضل شهيد رمضان71622522424005019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه مطلك عمران جبار71632522424005020

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء احمد صالح مهدي71642522424005022

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حسين راضي جاسم71652522424005023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي عبيد71662522424005024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين حبيب71672522424005027

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد االمير عباس71682522424005028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم لفته71692522424005031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0074.14ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى علي جاسم محمد71702522424005035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه عالء عبد الحسين مرزه71712522424005036

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه هيثم نجم علي71722522424005037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم سجاد طاهر باقر71732522424005046

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء686.0098.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار زمان صاحب مهدي71742522424005048

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ رسول عبد الساده محسن71752522424005049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائينرجس هيثم نجم علي71762522424005050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيايه فاضل بنيه خنفر71772522424006002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيذكريات علي عبد فاضل71782522424006003

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء جليل علي ابراهيم71792522424006005

كلية اآلداب/جامعة سامراء460.0065.71االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيتقى صالح عبد علي محمد71802522424007003

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيحميده كرين كاوي فياض71812522424007005

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيحوراء ابراهيم علي جاسم71822522424007006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيرقيه فؤاد نوماس عطيه71832522424007008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيزهراء صادق علي هنيدي71842522424007010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة539.0077.00االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيزهراء كامل مسلم محمد71852522424007012

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيزينب قاسم كركور جاسم71862522424007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيعلياء ناصر شنين جواد71872522424007018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيغدير عبد الرضا حسين طاهر71882522424007019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيغدير علي عبد الزهرة عبد السادة71892522424007020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيفاطمه اثير محمد جابر71902522424007021

كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0060.14االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيفاطمه زيد كاظم حمود71912522424007022

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة551.0078.71االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيلميس حيدر مهدي حسن71922522424007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522.0074.57االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيمروه عامر سالم شهيد71932522424007025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائيميس حسن عبد زيد عمران71942522424007028

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائينور الهدى علي صاحب ناصر71952522424007029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائينور زهير كاظم جواد71962522424007031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0078.14االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة احيائينور فالح محمد حسن سعد71972522424007032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيأبرار منعم ستار كاظم71982522424011001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيابرار عبد الخالق محمد علوان71992522424011003

كلية الطب/جامعة المثنى697.9299.70ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيابرار محمود عبد الحسين مهدي72002522424011004

كلية الطب/جامعة الكوفة706.92100.99ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائياسماء محمد راضي عليوي72012522424011005

كلية الطب/جامعة الكوفة709.76101.39ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائياسمى عبد المحسن عبد المنعم عبد المحسن72022522424011006

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627.9689.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيام البنين رسول زغير بريدي72032522424011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيامنه عالء محمد علي كريم72042522424011009

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيايات ثائر فيصل نور72052522424011011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيايمان حامد حسين عبد العباس72062522424011012

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0894.01ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيايمان حيدر عبد االمير هادي72072522424011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيبشائر منذر نعمه عبد الحسين72082522424011015

كلية الطب/جامعة الكوفة707.84101.12ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيبنين غسان رغيد غازي72092522424011017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيتبارك رائد شاكر سرحان72102522424011018

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0095.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيتبارك عالء فضل راجي72112522424011020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيتقى فاطمه حسن عبد الرزاق عزيز72122522424011021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيجنات كريم عبد الزهره سلمان72132522424011022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحوراء ضياء محمد عبد العزيز72142522424011026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحوراء عباس جاسم حسن72152522424011028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي عبد الصاحب عبد الهادي72162522424011029

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيخديجة طالب كرب صليبي72172522424011030

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيدعاء رزاق شخير ناصر72182522424011031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيدعاء محمد حسين عيسى72192522424011032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرؤى عبد االمير رشيد موسى72202522424011033

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرتاج سالم سامي عبد72212522424011034

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرقيه تحسين موسى عبد72222522424011036

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء552.0078.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرهام رعد كاظم زغير72232522424011038

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد االمير عبد الحسين72242522424011047
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء خليل عبود حسن72252522424011049

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد حميد بالسم72262522424011054

كلية التمريض/جامعة كربالء672.0096.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين حسين72272522424011055

كلية الزراعة/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد نعيم فيصل72282522424011056

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب اياد حسين علوان72292522424011060

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0092.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب صالح محمد مهدي محمد72302522424011064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الجاسم محمد عيدان72312522424011065

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الصاحب عبد الرحيم احمد72322522424011066

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.8499.26ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب عبد اللطيف عبد هللا احمد72332522424011067

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب مجيد حميد حسين72342522424011068

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب نصر جراد يوسف72352522424011069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب نصير صاحب فليح72362522424011070

كلية االثار/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسجى سالم عبد الزهره عبد الحسين72372522424011072

كلية العلوم/جامعة الكوفة650.0092.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسراء نجاح عبد الحسين جبار72382522424011073

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسكينه سليم عبد االمير جاسم72392522424011074

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسما مهدي جوده خواف72402522424011075

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيعال عصام نعمه عبود72412522424011079

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيعال قاسم رسول شاكر72422522424011080

كلية الطب/جامعة الكوفة703.76100.54ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيغادة رائد نسيم يعقوب72432522424011081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيغسق اثير محمد شدهان72442522424011083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم صالح محمد72452522424011086

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه ارقم عبد الحسن محمد حسين72462522424011087

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه بالسم سامي عبد72472522424011089

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد ناجي عبد الزهره72482522424011090

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.4499.49ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد ناصر حسين72492522424011091

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس حسن حسين72502522424011094

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين فليح عطيه72512522424011095

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.32100.05ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق شهاب هادي72522522424011096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه فائز تمكين عبد هللا72532522424011100

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء618.0088.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن سلمان72542522424011102

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد خليل ابراهيم72552522424011103

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.6494.09ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه نعمان كاظم مراد72562522424011104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه هادي ياسين فرعون72572522424011105

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم المقدسة علي جاسم سوداني72582522424011111

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم ظافر شاكر سرحان72592522424011112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم عالء حسين كاظم72602522424011113

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم محمد حسن علي72612522424011114

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل618.0088.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمعصومة يحيى ثامر عبد72622522424011116

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمعصومه ليث فالح خيون72632522424011118

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينبأ ضرغام فاضل ابراهيم72642522424011122

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.1296.30ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينهى مقداد مهدي صالح72652522424011124

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينور الهدى سعد كاظم محمد72662522424011128
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينور بالسم سامي عبد72672522424011129

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.3289.05ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينور فاضل ناجح حسين72682522424011130

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينور فراس محمد سعيد72692522424011131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينوره ضرغام فاضل ابراهيم72702522424011132

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيهاجر رياض كاظم جبر72712522424011133

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيهيبه محمد حميد شاكر72722522424011135

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيابرار حاكم كاظم عينون72732522424012001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.36100.34ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيابرار عبد الرضا محمد جوده72742522424012002

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.0099.00ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائياسراء ثائر حسن ماضي72752522424012004

كلية الطب/جامعة الكوفة709.12101.30ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائياسراء زيد حسين موسى72762522424012005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيبتول محمد عبد الخضر مجيد72772522424012007

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.5295.65ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيبثينه رفعت ثجيل نعمه72782522424012008

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.6493.66ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيبراء زهير عبد الحسن عبد هللا72792522424012009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيحنين نوري صبيح فليح72802522424012011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيحوراء عبد المطلب جعفر باقر72812522424012012

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد العالي مهدي72822522424012014

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0499.72ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزهراء مهدي صادق جاسم72832522424012015

كلية الطب/جامعة الكوفة711.60101.66ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزينب ستار جبار مطر72842522424012016

كلية الطب/جامعة الكوفة711.92101.70ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيسرى خالد طالب حالوب72852522424012017

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيشهربانو نجاح اليج محمد72862522424012018

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيعذراء يحيى محسن جابر72872522424012019

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.3697.34ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيغدير احمد عوده عبد72882522424012020

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير كاظم حسين72892522424012021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.3697.77ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا حياوي72902522424012022

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.9699.99ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيفرقان حيدر محمد حسين مجبل72912522424012023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيكوثر حيدر كاظم جواد72922522424012024

كلية الطب/جامعة الكوفة705.56100.79ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيمريم ابراهيم رسول هاشم72932522424012025

كلية الطب/جامعة الكوفة710.20101.46ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيمنار عظيم جميل عبد الكريم72942522424012027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينور مهدي هاشم حردان72952522424012028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيآمنه حيدر كريم حمزه72962522424013001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0085.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيآمنه محمد يوسف ياسين72972522424013002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياروى سمير عالوي هادي72982522424013005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياستبرق زهير محمد عبيس72992522424013006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياسراء اياد كطران كاظم73002522424013007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياسراء حسن جميل عبد العباس73012522424013008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياسراء سامي عبد االمير عبد الزهره73022522424013009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياسراء ماجد ياسين طه73032522424013010

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيافكار احمد صافي موسى73042522424013012

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيافياء سمير عبادي علي73052522424013013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائياالء حسن محسن لطيف73062522424013014

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيأيات احمد عبد الكاظم دبعون73072522424013016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات حاكم مايح مردان73082522424013017
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيايمان عدنان حليم مجيد73092522424013018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبتول هاشم صاحب كافي73102522424013019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبركات علي ناجي عبود73112522424013020

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين ابراهيم نعمه عبيد73122522424013022

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين حليم عزاوي مظهر73132522424013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين عامر شاكر عوده73142522424013026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين فليح طه جاسم73152522424013029

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيبيداء محمد عبد الكاظم عباس73162522424013031

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين جدوع مهدي73172522424013032

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد حمزه محمد73182522424013033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك عالء باسم محمد73192522424013036

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيتماره قحطان عدنان راضي73202522424013037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيحنان ازهر عبود نثر73212522424013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيحنين هادي جاسم حمادي73222522424013039

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الحمزه كاظم73232522424013042

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء وليد علي خادم73242522424013044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيدعاء حيدر توفيق حوته73252522424013046

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرحاب حيدر حاتم جوده73262522424013047

كلية االثار/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرحاب هاتف رحيم شطنان73272522424013049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرسل جعفر عبد علي حسن73282522424013050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرسل حسون جبار كاظم73292522424013051

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرسل هادي كاظم عبود73302522424013052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرفل وضاح عبد الكريم نعمه73312522424013054

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه حمزه عبد الساده عاكوب73322522424013056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه خليل ابراهيم جواد73332522424013057

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه هاتف عبد الزهره صبح73342522424013062

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرنا عماد يحيى صالح73352522424013063

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيريهام جواد حمود عبد الحسن73362522424013064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم ابو لوخه73372522424013068

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حمزه مشعان عبد هللا73382522424013069

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد ساجت محمد73392522424013070

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم عبد الحسين عبد المهدي73402522424013072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين فاهم زبر73412522424013074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبود جميل محسن73422522424013077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي راهي داود73432522424013079

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد الرضا سعدون73442522424013082

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590.0084.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد جبار جيثوم73452522424013083

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن اسماعيل حسن73462522424013084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد علي جاسم هادي73472522424013085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب احمد سلمان جاسم73482522424013086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حسن كاظم عوفي73492522424013087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حسين تايه عطيه73502522424013088
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قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0092.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عبد االمير علي73512522424013089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب سعد هنين كاظم73522522424013090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل موسى خطار73532522424013091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب مظلوم كاظم حسين73542522424013092

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينه علي حسين كاظم73552522424013096

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيساره منهل ابراهيم خشان73562522424013100

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيسبأ احمد حسن علي73572522424013102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيسجى مجهول مردان حسين73582522424013103

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيسرور ظاهر عباس مجيد73592522424013104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566.0080.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيسكينه حسين شبالوي عبد73602522424013105

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيشذى اكرم نعمه تركي73612522424013109

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الحليم عبد العباس راضي73622522424013111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيشيرين حيدر عبد الزهره بخيت73632522424013112

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيشيماء حيدر عبد لفته73642522424013113

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيضحى حسين كاظم كشاش73652522424013114

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيعذراء حمزه عبد الساده عاكوب73662522424013115

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيعذراء حيدر حاتم زغير73672522424013116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيعال رياض مالك صالح73682522424013119

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيعلياء رعد كاظم عبد73692522424013120

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير جاسم مظلوم مزهر73702522424013123

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغفران حسين علي حنين73712522424013128

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة فارس شالكه جبر73722522424013130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين عباس محسن73732522424013131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد سلمان جاسم73742522424013133

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثابت جبار ابو عطره73752522424013134

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد سلمان73762522424013140

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد فلك كشاش73772522424013141

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيفرح معد عظيم برق73782522424013142

كلية الزراعة/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيكوثر تركي عطيه راضي73792522424013145

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم مهدي لفته73802522424013149

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم علي كريم كاظم73812522424013152

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم ليث فاضل حسين73822522424013153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد كاظم عبد73832522424013154

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمالك عباس شنان حسين73842522424013155

كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيملكوت فالح عبد الحسن سرحان73852522424013156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمنار حاكم عيسى جاسم73862522424013157

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينبأ عدي علي سعدون73872522424013161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينرجس صاحب عبد الكاظم عبد عون73882522424013164

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الحسين هادي صبر جوده73892522424013166

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسين ياسر73902522424013167

كلية التمريض/جامعة الكوفة682.0097.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى منصور حاتم محسن73912522424013169

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينور مهند نجم عبد73922522424013170
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كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينورا حيدر عبد حمد73932522424013171

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدى أركان جبر عطشان73942522424013174

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدى رحيم حاكم جبار73952522424013175

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590.0084.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيهديل حسين مجيد محمد73962522424013177

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيهند علي نجم عبد73972522424013179

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيهيلين كريم عبد الحسن عباس73982522424013180

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأديان عماد صاحب محمد علي73992522424014001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأفنان احمد حمزة رزوقي74002522424014003

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآمال فاضل مشهول حمزه74012522424014004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآمنه علي ماجد عبادي74022522424014006

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات توفيق هاشم حسين74032522424014007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات جواد كاظم عواد74042522424014008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات حيدر محمد عيسى74052522424014009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات علي فاخر عباده74062522424014014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات كامل مراد عيدان74072522424014016

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأيات محمد عبد الحسين وناس74082522424014018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآية جاسم محمد رضا حسين74092522424014020

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيه جواد عبد الكاظم ذياب74102522424014022

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0491.15ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيه رعد قاسم فدعم74112522424014024

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيه سمير عمران عبيد74122522424014025

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأيه عالء حياوي عبد الحسين74132522424014027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأيه علي ابراهيم مجبل74142522424014028

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيه هشام محمد جواد كاظم74152522424014030

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.2091.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياديان راسم حسين موسى74162522424014035

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياروى علي عبد الحسين يوسف74172522424014036

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياستبرق حيدر خضير عباس74182522424014039

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة547.8878.27ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء عبد العماد صبار كاظم74192522424014043

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء علي محمد عبد الرضا74202522424014044

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء كريم عبد الواحد ماهود74212522424014045

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء هاشم محمد رضا74222522424014047

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر مقداد صاحب74232522424014048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسماء علي هادي صاحب74242522424014049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسماء منصور حسن دهيمش74252522424014051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية572.0081.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياالء بشار محمد جواد74262522424014053

كلية القانون/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياالء موفق غني زنيهر74272522424014057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياالء نجم عبد عطيه74282522424014058

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيالق عقيل علي محمد حسن74292522424014059

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد جاسم محمد علي74302522424014061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياماني شهيد رزوقي جاسم74312522424014062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامتنان عبد الساده محمد عطيه74322522424014063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامنه سامر كريم كاظم74332522424014064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامنه عادل زاير علي74342522424014065
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامنه ماجد حميد عباس74352522424014066

كلية الزراعة/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامنه مضر طه عبيد74362522424014067

كلية الطب/جامعة الكوفة704.00100.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيانوار جابر موسى كاظم74372522424014071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات جاسم حسن سلمان74382522424014073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات عبد هللا محسن شاكر74392522424014078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات عقيل عبد الحسين عبد علي74402522424014079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات عالء مانع حسن74412522424014081

كلية اآلداب/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات لطيف منفي نعيس74422522424014082

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية615.0087.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات محمود شاكر ابيه74432522424014084

كلية الطب/جامعة الكوفة708.00101.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات هيثم كاظم محمد74442522424014086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايالف حسين عبيد عبيس74452522424014090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايمان جابر عبد هللا كاظم74462522424014091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايه سعد عبد الغني عبد الرضا74472522424014096

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول احمد محمد هادي74482522424014098

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول حسين كاظم محسن74492522424014100

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر حسين محمد74502522424014102

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول رحيم علوان هلول74512522424014103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول فالح حسن حسين74522522424014106

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول محمد رضا عبد الحسن74532522424014107

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبروين حميد جبار ايدام74542522424014112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبشائر عمار ابراهيم مهدي74552522424014113

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى احمد نور جالب74562522424014114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين احمد سلطان جبر74572522424014119

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية451.0064.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين حامد جبار علي74582522424014123

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى461.0065.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين حسن رحيم محسن74592522424014124

كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين رفعت جواد حساني74602522424014125

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين عباس محسن عباس74612522424014126

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين قصي عبيد ناجي74622522424014129

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين كرار ناجي خضير74632522424014130

كلية طب حمورابي/جامعة بابل702.00100.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد منعم جبير74642522424014131

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين محمد جمعه رضا74652522424014133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين مهند حمزه عبد74662522424014137

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين وسام عباس موحي74672522424014138

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبيان جابر كاظم عجعوج74682522424014139

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد جبار مطر74692522424014140

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك جبار رحيم محمد74702522424014142

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين اليذ لفته74712522424014145

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر مطير حمزة74722522424014147

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك سمير محمد مهدي74732522424014149

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس منفي شياع74742522424014151

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك عصام هادي محمد علي74752522424014153

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك عالء عبيد عبد الرضا74762522424014154
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كلية االثار/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك قيصر دهيرب غثيث74772522424014158

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك مازن جميل عبد الزهره74782522424014160

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.9668.42ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى حليم نعمه حسين74792522424014164

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى حمزه عطية كاوه74802522424014165

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى حيدر عبد االمير عباس74812522424014167

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى علي عبد الحسين صادق74822522424014170

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى لؤي عبد االمير كريم74832522424014172

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى مسلم كاظم مجيد74842522424014174

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتهاني حيدر ناصر علي74852522424014176

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيجمانه فالح حسن عطيه74862522424014177

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحسناء علي كشيش علي74872522424014178

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحليمه محمد باقر محمد طاهر يونس74882522424014179

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحنين حاكم سلمان ادريس74892522424014181

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحنين حسون محسن هادي74902522424014182

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحنين رحمن محمود عامر74912522424014183

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحنين فيصل عبد الرضا عزاره74922522424014185

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جواد حسين74932522424014187

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء امير غازي كرنفل74942522424014189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء حامد عبد الزهره حلواص74952522424014191

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين عالوي عبد الحسين74962522424014194

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء حمزه علي هادي74972522424014196

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عالء كريم كاظم74982522424014198

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء فارس رشيد عبد الزهره74992522424014202

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء فالح عزيز مخيف75002522424014204

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدعاء سالم محسن عباس75012522424014213

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس خشان نعمه75022522424014216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدعاء يحيى عبد زيد جعفر75032522424014217

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدنيا عطية شهد صالح75042522424014218

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرؤى اياد كاظم مراد75052522424014220

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيراحيل محمد عبد الجليل يوسف75062522424014221

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرانيا اكرم رهيف حسن75072522424014222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرباب جواد كاظم عبد الساده75082522424014223

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرباب عباس هاشم عباس75092522424014224

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرتاج علي محمد محمد حسن75102522424014226

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرحاب نصيف جاسم عليوي75112522424014227

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل سحاب كاظم غانم75122522424014229

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية529.0075.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرغد فاضل عبيس مرزوك75132522424014235

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة570.0081.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرغد محمد عبد الحسين فاهم75142522424014236

كلية القانون/جامعة الكوفة608.0086.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرغد ناجي رحيم شباط75152522424014237

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرفل حميد جبار ايدام75162522424014238

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرفل فتيان فالح عزوزي75172522424014239

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد صادق جعفر75182522424014242
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كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه اسماعيل برهان عباس75192522424014244

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه بهاء حسين عبد الساده75202522424014246

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه حافظ عبد االمير جبار75212522424014247

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية695.0099.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر جاسم محمد75222522424014249

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه رائد محمد حسن75232522424014250

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه رحيم علوان جاسم75242522424014251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه صباح عبد الرضا علي75252522424014252

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الحسن مشكور حسين75262522424014258

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة628.0089.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه عالء سعيد محمد75272522424014260

كلية اآلداب/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه عالء محمد ناجي75282522424014261

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة671.0095.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه علي عبد االمير مسلم75292522424014263

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى683.6497.66ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه علي مهدي صالح75302522424014265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه علي مهدي محمد جواد75312522424014266

كلية الفقه/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه كاظم نصيف جاسم75322522424014268

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه كريم كامل وحيد75332522424014269

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد حسين راهي75342522424014271

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.2884.04ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد حمزه جابر75352522424014272

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه مصدق جعفر باقر75362522424014274

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ميثاق ناهي حسين75372522424014276

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ميثم حميد مهدي75382522424014277

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرند عالء حيدر صالح75392522424014279

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرواء جاسم كاظم سوادي75402522424014280

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرواء قاسم نجم عبد75412522424014281

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيروان نصير صالح ارحيمه75422522424014284

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيروان هيثم حسين ابراهيم75432522424014285

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيريام حسون نعيمه جياد75442522424014287

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيريام عبد مسلم ميري علوان75452522424014288

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيريحانة الزهراء حسن جاسم محمد75462522424014291

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمد نور75472522424014294

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان ظاهر عباس75482522424014295

كلية طب حمورابي/جامعة بابل701.00100.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء بشار حميد جابر75492522424014298

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء جهادي حمادي سلمان75502522424014304

كلية التربية/جامعة الكوفة625.0089.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم جبار75512522424014305

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم جبار مريدي75522522424014306

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم عباس مزهر75532522424014307

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن جاسم نعمه75542522424014309

كلية االثار/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد سالم75552522424014310

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية551.0078.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين احمد حميد75562522424014311

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين جبار زغير75572522424014312

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين جواد عبد الخضر75582522424014313

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين جواد عبد الرضا75592522424014314

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين سعد صالح75602522424014316
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.6097.09ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الكاظم ثامر75612522424014317

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر صالح نوري75622522424014320

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر طالب جبيب75632522424014321

كلية اللغات/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر لطيف صالح75642522424014324

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل636.0090.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد علي عبيد75652522424014325

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء دايخ مجبل محمد75662522424014327

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد فرحان فندي75672522424014328

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض محسن علوان75682522424014333

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء زمان صاحب راجي75692522424014334

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء زهير هادي منسي75702522424014335

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم مال هللا كاظم75712522424014336

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد كريم كاظم75722522424014338

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح عبد الجليل علي75732522424014340

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية680.4897.21ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس بهلول هواله75742522424014343

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس جواد كاظم75752522424014344

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد زيد غازي75762522424014346

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا عبد نور عبد الحسين75772522424014348

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عجمي حرز سعيد75782522424014350

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء صادق حسين75792522424014353

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء مهدي جابر75802522424014354

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي طالب محمد75812522424014355

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.3697.19ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محمد محمد حسن75822522424014356

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي يحيى صادق75832522424014357

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عون جليل عجم75842522424014359

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء غسان هالل كريم75852522424014360

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد حربي عبد علي75862522424014361

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس فاضل شاكر75872522424014362

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح عطيه كاظم75882522424014364

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد علي عزيز75892522424014366

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم هادي مراد75902522424014368

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0074.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء قيصر حسن محمد75912522424014369

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جمعه موسى75922522424014371

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كريم جواد75932522424014372

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء مسلم عبد محمد ناجي75942522424014374

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء مضر عبد الحر جبر75952522424014375

كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد سعد75962522424014377

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء نصير محسن علي75972522424014380

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء نور الدين محمد علي حسين75982522424014382

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل636.0090.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي جواد ذياب75992522424014383

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء هالل كاظم عبد االمير76002522424014384

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهره صبار عبد الحسين سلمان76012522424014388

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب ابي ذر عقيل محمد حسين76022522424014390
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كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب اركان عبد االمير محمد76032522424014392

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0091.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب توفيق مرتضى عبد76042522424014394

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب جميل محل نعمه76052522424014398

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حامد مالك مصطفى76062522424014400

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حنوش هادي جواد76072522424014401

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر جبار حمود76082522424014402

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر جبار هادي76092522424014403

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد حسن76102522424014404

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر يحيى ابو طينه76112522424014405

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب دخيل مصطفى احمد76122522424014408

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب سعود نومان نوني76132522424014413

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب صاحب كوزان عبد العباس76142522424014416

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب ضرغام سعد بشبوش76152522424014417

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عادل رحيم هادي76162522424014420

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عباس فاضل رشيد76172522424014422

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير عبد كرم76182522424014423

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين كامل صالح76192522424014424

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد السيد بدر عبد السيد76202522424014425

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين عبادي76212522424014426

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب علي سكران لكن76222522424014428

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين عباس76232522424014429

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0098.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عماد خضير ثنوان76242522424014433

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عماد عبد الرزاق شمال76252522424014434

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.5286.79ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عمار موسى كريم76262522424014435

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عمران عبد اللطيف عيسى76272522424014436

كلية التمريض/جامعة الكوفة679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل عبد الحميد عبد الوهاب76282522424014438

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب لطيف عبد الحسين نعمه76292522424014444

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب لواء خيري نعمه76302522424014445

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب مالك هاشم انعيمه76312522424014447

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب ماهر رفيع عبد االمير76322522424014448

كلية العلوم/جامعة الكوفة631.0090.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد جعفر باقر76332522424014449

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية522.0074.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسين جالب76342522424014450

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الزهره عبد الحسن76352522424014452

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد نعمه هادي76362522424014453

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب مطلك سرحان كاظم76372522424014457

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب منتظر علي حسون76382522424014459

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب منشد عواد كاظم76392522424014460

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب نبيل محمد عسكر76402522424014462

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية624.0089.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب يقظان جعفر باقر76412522424014464

كلية التمريض/جامعة الكوفة675.0096.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينه علي عزيز حمادي76422522424014466

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره حسين كاظم عبد الحسن76432522424014469

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره رياض محمد عبود76442522424014472
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قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره صالح احمد سعد76452522424014473

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره علي حسن غالي76462522424014475

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره علي موسى كاظم76472522424014477

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة697.0099.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره عماد عبد الساده عبد76482522424014478

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره غسان عبد المهدي صالح76492522424014480

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره محمد رحيم نعمه76502522424014482

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره ناظم جبار زهير76512522424014483

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسرى رحيم مالك جبار76522522424014493

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسرى هاني شاكر مالك76532522424014496

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.2496.75ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسرى وفي ناجح حسين76542522424014497

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسكينه زهير مجيد عمران76552522424014499

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسلسبيل حيدر عبد هللا محمد76562522424014502

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسما حسنين حاتم سعيد76572522424014503

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسما رعد حسين عبد76582522424014504

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد ايهاب فلحي عبد الحسن76592522424014509

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر نوري شمران76602522424014511

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد دربي علي شحيل76612522424014512

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد صالح محمد عبد76622522424014515

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى669.0095.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد علي حسين علي76632522424014518

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد علي محي محمود76642522424014520

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد فالح حسن مزبان76652522424014522

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد فليح صاحب كاظم76662522424014523

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد كريم صالح موسى76672522424014524

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عبد الزهره كاظم76682522424014525

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيصفا كرار علي حسين76692522424014528

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.76100.11ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيصفاء كريم عليوي ياسين76702522424014529

كلية اللغات/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيصفين سعيد منديل لطيف76712522424014530

كلية االثار/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيصفيه رضا جاسم محمد76722522424014531

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى خالد عزيز نعمه76732522424014534

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى علي حسين علي76742522424014535

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى فؤاد نعيم شمخي76752522424014537

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى قحطان كشوش عبد76762522424014539

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضي حمزه عيدان حول76772522424014541

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضي عادل عطيه عبد76782522424014542

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضي فاضل امير كاظم76792522424014543

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية561.0080.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين احمد كاظم76802522424014545

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين جواد عبد الرضا76812522424014546

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه علي حسن نهير76822522424014548

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه كريم هادي طاهر76832522424014550

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة634.0090.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه وليد رشيد حسن76842522424014551

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيظفر عبد الرزاق جاسم محمد76852522424014552

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعبير عامر شمران عريبي76862522424014554
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كلية االعالم/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعبير عقيد محمد علي عباس76872522424014555

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل485.0069.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعجائب حسين حسن محسن76882522424014556

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعذراء عباس فاضل حبيب76892522424014558

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعلياء علوان مطر عفان76902522424014561

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.2494.32ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير ابراهيم فاضل عباس76912522424014566

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير باسم لطيف عبد الحسين76922522424014567

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير رحيم خشان زغير76932522424014570

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير سعد داود حسن76942522424014571

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير سالم كريم واجد76952522424014572

كلية الفقه/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير صدام عبد الحسين حميدي76962522424014573

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغسق اسد غازي طالب76972522424014577

كلية اللغات/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغسق عبد الحسين عبد االمير كاظم76982522424014578

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغفران جعفر نعمه مرزوك76992522424014579

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغفران عماد عبد علي كاظم77002522424014580

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان كاظم حميدي77012522424014583

كلية العلوم/جامعة بغداد669.6495.66ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان كاظم مجدي77022522424014584

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن كاظم77032522424014586

كلية الزراعة/جامعة الكوفة465.0066.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد علي حسين77042522424014588

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد االمير محيسن حميدي77052522424014591

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه امير ناجي موسى77062522424014592

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه امين منعم امين77072522424014593

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر نجاح حسن77082522424014598

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر عبد الرحيم صبر77092522424014599

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد الحسن77102522424014602

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم رسول علي77112522424014603

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم محمد احمد77122522424014604

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم جواد77132522424014608

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزه عبد هللا حميدي77142522424014610

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزه كامل خطار77152522424014611

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر رزاق عبد الواحد77162522424014613

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد كاظم بني77172522424014615

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد الزهره عباس77182522424014617

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم مرزه ادريس77192522424014620

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح ابو حسنه مرزوك77202522424014621

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي فارس77212522424014622

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن عبد نور77222522424014626

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان عزيز عبد الحسين77232522424014633

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل حمود رضا77242522424014634

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عبد هللا77252522424014637

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي فائق صاحب77262522424014639

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مزهر حاتم77272522424014640

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي هالل زاير77282522424014641
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي يوسف جواد77292522424014642

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد هاتف سلمان77302522424014644

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه غني عيسى جعفر77312522424014645

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل ناجي ناصر77322522424014648

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس علي كلف77332522424014649

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية627.0089.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه كامل محمد علي77342522424014652

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد كاظم ابراهيم77352522424014653

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد ماهود مهدي77362522424014654

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن هاشم كاظم77372522424014656

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند نوري شمران77382522424014662

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد متعب77392522424014665

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه نذير عبد الستار علي77402522424014666

كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه هادي عيسى عطيه77412522424014667

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرح جاسم جبار محيل77422522424014669

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرح جمال نوكر علي مطلق77432522424014670

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرح علي غالب كاظم77442522424014671

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرقان اديب موسى شهد77452522424014674

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيقطر الندى احمد علوان محمد77462522424014675

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد ياسر صادق77472522424014677

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر انور عبد هللا علي77482522424014678

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين حسن حسون77492522424014680

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر علي عبد عون محمد77502522424014686

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر علي كريم عطيوي77512522424014687

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر مهدي يحيى رديف77522522424014689

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيلباب محمد كاظم محمد77532522424014690

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيليلى ناجح محمد ضايف77542522424014691

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمبين شهيد جوني حنتوش77552522424014693

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه باسم عباس عبد هللا77562522424014696

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه صبيح موسى خضر77572522424014699

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريانه عالء كاظم عبد الحسين77582522424014701

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم احسان ناجي محمد علي77592522424014702

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم احمد حميد سلمان77602522424014703

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم اياد ناجي نافع77612522424014706

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم باسم مهدي عبد77622522424014707

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم جواد كاظم حميدي77632522424014709

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم حسن جاسم حسن77642522424014710

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم حسين داخل عبد الزهره77652522424014711

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم حسين سعيد ناجي77662522424014712

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم حميد مدلول جبر77672522424014716

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم سعيد منديل لطيف77682522424014718

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم سليم حسين نعمه77692522424014719

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم صدام نعمه طيفور77702522424014720
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قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عباس دهش سلمان77712522424014723

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان هاشم ياسين77722522424014725

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عصام كاظم شناوه77732522424014726

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم محمد شاكر عبد77742522424014729

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء459.0065.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد الواحد امين77752522424014730

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم محمود عالوي مسلم77762522424014731

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم مهند عبد المهدي خيون77772522424014735

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم نبيل كامل بعيوي77782522424014737

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمسك الختام حسين علي حسن77792522424014739

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمشاهد محمد عبد الرضا عبد77802522424014741

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمعصومه فارس خير هللا حسن77812522424014743

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط509.0072.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك امين جاسم محمد77822522424014744

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة658.0094.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك توفيق صباح عبد الجليل77832522424014745

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك حيدر عوده عباس77842522424014746

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك عادل طالب خلف77852522424014747

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنار حيدر جاسم محمد77862522424014750

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنار حيدر كاطع مطشر77872522424014751

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنار رائد رزاق حسن77882522424014752

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنار كاظم عبد هللا بهيدر77892522424014757

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.1284.87ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنى رزاق شمران زعيل77902522424014760

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنى فاهم عباس حسين77912522424014761

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيموده يوسف عبد هللا عوده77922522424014767

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ عبد االمير صاحب شعالن77932522424014774

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ علي عبد الجليل طاهر77942522424014775

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ عماد محمد عبد الحمزه77952522424014776

كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ محمد عباس شبالوي77962522424014777

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0083.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ نجاح عباس فرحان77972522424014781

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ ياسين والي ضايف77982522424014783

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس احمد محسن جعفر77992522424014786

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس سعيد ثجيل ادريج78002522424014791

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الزهراء لؤي عبد االمير عبود78012522424014798

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور هللا علي عبد الزهره سعيد78022522424014799

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى جبار حسن عبد78032522424014802

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حامد جابر عبد هللا78042522424014803

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد الواحد حسن78052522424014805

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعيد عبد المنعم مبدر78062522424014808

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى سمير فاخر محسن78072522424014809

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عامر عباس ساجت78082522424014811

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عايد طارق يوسف78092522424014813

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0062.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الزهره هويدي عبود78102522424014815

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى نبيل خضير محمد78112522424014821

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.6087.37ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور حيدر يحيى كاظم78122522424014828
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كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور سلمان هاشم خلف78132522424014830

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور عادل جودي حمزه78142522424014833

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور عمار حميد جابر78152522424014839

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينورس ميثم عبد الباري نعمه78162522424014841

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهاجر جاسم محمد علي عيسى78172522424014846

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهاجر حازم شهيد عليوي78182522424014847

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهاجر وليد حاتم راضي78192522424014849

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه هللا باسم عبيد محسن78202522424014850

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه حيدر هادي سرحان78212522424014851

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه فليح كاظم صالح78222522424014852

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه ليث عبد االمير موزان78232522424014853

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى اسامه هادي محمد78242522424014854

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى عامر حسين منسي78252522424014858

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى علي عبد حمدان78262522424014860

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى قائد تكليف لطيف78272522424014862

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى ميعاد علي هاشم78282522424014864

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى هادي جاسم محمد78292522424014865

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهديل احمد ناجي جعفر78302522424014866

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيورود غالي علي حسن78312522424014871

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوالء محمد جواد سلمان78322522424014872

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائييقين عبد علي كاظم عوده78332522424014873

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائييقين نجاح اركان خضير78342522424014875

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيأريج محمد جوده عبد الزهره78352522424015001

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيأنسام حيدر كاظم علي78362522424015002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيابرار اثير بديد عبيس78372522424015003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.2090.89ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياروى قحطان كريم علي78382522424015006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياساور محسن عباس خضير78392522424015007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر حميد عبد الحسن78402522424015009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياسراء عصام عبد العباس مهير78412522424015010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياالء جاسم كاظم عطيه78422522424015015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيانوار عمار فالي دايخ78432522424015018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيايات حسن مدلول ابو خرسه78442522424015019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيايات علي عبد هللا داخل78452522424015020

كلية الطب/جامعة الكوفة707.36101.05ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيايات مصطفى عبد العباس عبد الحسين78462522424015022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيايه عباس عزيز كريم78472522424015023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبتول عبد االمير كاظم ناصر78482522424015024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبتول محمد عبد الحسين طخاخ78492522424015025

كلية القانون/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبراء احمد عبد الحسين علي78502522424015026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبراق جاسم صيهود عباس78512522424015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبنين فؤاد حميد روكان78522522424015029

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبنين فائق هادي عبيد78532522424015030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.4491.78ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبيادر مصطفى محمد ظاهر78542522424015032
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبيد مجهول78552522424015034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيجنان عبد الخضر عباس صبح78562522424015038

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيحنين حمزه كريم عبد الحسين78572522424015039

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيحوراء كتاب عطيه محمد78582522424015041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيديما عبد الرضا حسين علي78592522424015045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل606.0086.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرباب عبد الكاظم حسن علوان78602522424015046

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرسل فارس جميل عزيز78612522424015051

كلية الصيدلة/جامعة المثنى689.0098.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرفاه فاضل نعمه مهدي78622522424015052

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرفل خليل كاظم حميدي78632522424015053

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد ناظم عافص78642522424015056

كلية الطب/جامعة ميسان697.3699.62ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرقيه عالء وهيب عبد78652522424015058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0072.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرقيه عواد كاظم مظلوم78662522424015060

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرقيه ماجد عبد زيد مطر78672522424015061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرقيه ناجح خضر عباس78682522424015063

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيرنين حيدر عبد الكاظم اسود78692522424015064

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية646.0092.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيريام تحسين نوماس موسى78702522424015066

كلية العلوم/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حمزه سياب78712522424015067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين حاكم كزار78722522424015071

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن عبد عون78732522424015072

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء زياد راهي مهدي78742522424015076

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء سامي عبد الرضا حمزه78752522424015077

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل طاهر بلط78762522424015079

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق عبد الحميد عبد الحسن78772522424015080

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء غازي فيصل ساجت78782522424015084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء فايق جاهل كاظم78792522424015086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العباس عسر78802522424015087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب احمد محمد حبيب78812522424015092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب سجاد راهي محيسن78822522424015095

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب عالء كاظم خلف78832522424015098

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب علي جبار عباس78842522424015099

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب فراس كناوي حمود78852522424015101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عالوي كاظم78862522424015103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب مسلم وحيد طالب78872522424015105

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي سلمان تاجر78882522424015106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب نعمه عبيد حسن78892522424015107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيساره فالح موسى كاظم78902522424015110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسجى حيدر عبد الكاظم صاحب78912522424015111

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم هادي جواد78922522424015112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسكينه امير عبد العباس ساجت78932522424015115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيشفق رعد حمدان تاجر78942522424015117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيطيبه عيدان عبيد كصاد78952522424015123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيعذراء سلمان عبد الحسين تاجر78962522424015124
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيعلياء فارس فجر عزيز78972522424015126

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغدير ثامر شاكر عبد االمير78982522424015127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغدير محمد كاظم عبد الحسن78992522424015131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغصون علي غضبان بعيوي79002522424015132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حسن عبد79012522424015136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية536.0076.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد فهد عبد79022522424015139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي نجاح حسن79032522424015142

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس كناوي حمود79042522424015146

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة657.0093.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم هاتف عبد الحسين79052522424015147

كلية الطب/جامعة الكوفة710.60101.51ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن عبد العباس عبد الحسين79062522424015149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرزوك تاجر فريخ79072522424015150

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه ياسر عبد زيد مطر79082522424015152

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيكوثر فرج خضر حسن79092522424015155

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمريم احمد سعيد كاظم79102522424015159

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان حسين عبيس79112522424015162

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمالك هالل عبد كاظم79122522424015164

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.2498.46ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمنار عبد السميع صبار حسن79132522424015165

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمنى ياسين عبد الحسين عبد الرضا79142522424015167

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيميقات وسام عبد االمير كامل79152522424015168

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينبأ عبد هللا تكليف خشان79162522424015169

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينبأ ليث نجاح عبد الحسين79172522424015170

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينبأ هادي خليوي عبود79182522424015171

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0069.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينرجس احمد عبد الحسين عبد الحسن79192522424015174

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية545.0077.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينرجس علي جواد كاظم79202522424015176

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينرجس كاظم جواد كاظم79212522424015177

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور ابراهيم حسن زغير79222522424015180

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور الزهراء نبيل طاهر كريم79232522424015181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور الهدى ريسان رسول رحم79242522424015182

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594.0084.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي جبار عباس79252522424015184

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور ماهر عادل شعالن79262522424015187

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينورهان عقيل علي حويجي79272522424015189

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0064.57ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيهاجر سعيد فرحان علوان79282522424015190

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيهبه عادل صاحب شاطي79292522424015191

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيهبه كاظم شالكه رباط79302522424015192

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيهيام تقي نور هاشم79312522424015196

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيوفاء كاظم شعالن كاطع79322522424015197

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيياسمين احمد عبد العالي جبار79332522424015198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبتول جويد كاظم زغير79342522424016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيخديجه وسام كاظم سعد79352522424016003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمه خضير شخير79362522424016008

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0082.29ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل مسلم عبد79372522424016010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح عليوي بريس79382522424016014
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم جواد كاظم79392522424016015

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم جابر هاشم79402522424016017

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيمريم عبد اليمه رحيم علي79412522424016019

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيمالك الزم محمد هندي79422522424016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيحوراء رافع جواد كاظم79432522424017004

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيزهراء حمزه هاشم مارد79442522424017006

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عبد هللا79452522424017008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيسجى عالء الدين حسين منفي79462522424017011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.44100.21ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد كاظم عيسى79472522424017014

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.88100.27ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيهدى محمد حمزه سلمان79482522424017020

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير ثامر كاظم تسيار79492522424018001

كلية اللغات/جامعة الكوفة610.0087.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير حيدر رحمن كاظم79502522424018004

كلية التمريض/جامعة الكوفة682.0097.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير حيدر عبد الزهره عطيه79512522424018005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير صاحب عباس حسن79522522424018007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير فالح حمزه عبيس79532522424018013

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير فالح رزاق جاسم79542522424018014

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير منذر زاهد بنيه79552522424018015

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير مهدي صالح حسن79562522424018017

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير نجم عبد الجواد كاظم79572522424018018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير يعقوب هوده عبد الزهره79582522424018019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغسق شاطر اموري ناجي79592522424018020

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغفران عظيم زايد خطار79602522424018023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة احمد حسن فرحان79612522424018025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة علي عبد االمير جيثوم79622522424018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة لؤي نور حمد79632522424018027

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة محمد جاسم محمد79642522424018028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه اثير كاظم عبيد79652522424018029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه احمد عبد كريم79662522424018031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.3691.62(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه احمد كاظم مجدي79672522424018032

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0084.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه اسعد سليم صاحب79682522424018034

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه اكرم خضير عبيس79692522424018035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه الزهراء عبد االمير حسن رسم79702522424018036

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة631.0090.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه الزهراء فاضل عباس حسن79712522424018038

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه المعصومه امجد عبد الرزاق حسين79722522424018040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه اياد جابر كاظم79732522424018041

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ايهاب محمد جاسب79742522424018042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه باسم عبد الجبار عطيه79752522424018043

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه باقر عبد هللا عبيس79762522424018044

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ثائر يسر عمران79772522424018048

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جاسم عباس ابراهيم79782522424018049

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جعفر عدنان عبد79792522424018050

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جواد كاظم جوده79802522424018051
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كلية التربية/جامعة الكوفة561.0080.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جواد كاظم حسن79812522424018052

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جواد كاظم شغي79822522424018053

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حسن سالم هداد79832522424018054

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حسن هادي كريم79842522424018055

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.9293.85(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حسين عالء محمد حسن79852522424018057

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حسين يوسف حسن79862522424018058

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حميد جندي عجوف79872522424018060

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حيدر جاسم محمد79882522424018061

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حيدر حسن صالح79892522424018062

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حيدر حمودي ياسين79902522424018063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حيدر غازي لوتي79912522424018065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه خالد صاحب عبد االمير79922522424018066

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0073.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه خالد محمد حسن79932522424018067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه زيد نعمه ابراهيم79942522424018072

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سعد شكري صالح79952522424018073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سعد عسكوري حسن79962522424018074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سالم يوسف عبد79972522424018075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سمير عبد الغني عبد الحسين79982522424018076

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه صالح حميد حماده79992522424018078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه صامد عبد هللا راجي80002522424018079

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ضياء صبحي حسن80012522424018081

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ضياء فليح حسن80022522424018082

كلية التربية/جامعة الكوفة631.0090.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه طالب جاسم محمد80032522424018083

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عادل شعالن سرحان80042522424018084

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عادل عدنان جواد80052522424018085

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0063.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عادل ناظم حمزه80062522424018086

كلية القانون/جامعة الكوفة595.0085.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عاصم محسن قاسم80072522424018087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عباس فاروق محمد علي80082522424018089

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة500.0071.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عباس كاظم هاشم80092522424018090

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عبد الباري شاكر عبد الحسين80102522424018091

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عبد الرزاق عجمي سعدون80112522424018094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عبد اليمه كاظم عبد الزهره80122522424018095

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عدنان محيي حمزه80132522424018096

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عالء سعيد عبيس80142522424018098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عالوي كاظم حسن80152522424018099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل624.0089.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي جواد كاظم80162522424018101

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي حسين كاظم80172522424018102

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0088.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي عبد هللا محمد80182522424018104

كلية التربية/جامعة الكوفة590.0084.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي عبله عبد الكاظم80192522424018105

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي عون عباس80202522424018106

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي كاظم رضا80212522424018107

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي مجيد عبد االمير80222522424018108

230 من 191صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه علي ناصر محمد80232522424018109

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه عماد محمد جبر80242522424018110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0071.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه غانم عزيز هادي80252522424018111

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه غانم كامل شمران80262522424018112

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه غسان جواد علي80272522424018113

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه غسان سوادي خضير80282522424018114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه غسان منشد محسن80292522424018115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه فارس هاشم روكان80302522424018117

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه فاضل قاسم علي80312522424018118

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه فالح منذور جدوع80322522424018119

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه قاسم هاشم حسين80332522424018120

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0093.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه كاظم سلمان عبد80342522424018121

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة530.0075.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مؤيد صاحب جاسم80352522424018122

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ماجد محسن عسكر80362522424018124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد عبد اعطيه80372522424018125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية632.0090.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد عبد الزهره محمد80382522424018126

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد موسى جعفر80392522424018127

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد هادي عبد الساده80402522424018128

كلية العلوم/جامعة الكوفة654.0093.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مراد طارق رديف80412522424018129

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مرتضى عبد مسلم محمد80422522424018130

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه معتز عبد الحسن عبد الرضا80432522424018131

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0068.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مكصد محسن حسون80442522424018132

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مهدي عبد الحسين رشيد80452522424018133

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ناجح شاكر هادي80462522424018134

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه ناظم حسين مسلم80472522424018135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه نجاح حسن عبود80482522424018136

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه نصير عدنان طالب80492522424018137

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه واثق مكطوف غسال80502522424018140

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه وسام جبر نعمه80512522424018141

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه يحيى عبد الزهره جاسم80522522424018142

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة679.6097.09(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه يسار كاظم علي محمد80532522424018143

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح حمزه سلمان خفيت80542522424018145

كلية العلوم/جامعة الكوفة635.0090.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح حيدر هادي عبد الزهره80552522424018146

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح محمد عباس جاسم80562522424018149

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح هيثم عبد الحليم عبد االمير80572522424018150

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرقان علي حسن علي80582522424018153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرقد كريم طارق كريم80592522424018154

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفضه صالح حسن علي80602522424018155

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيقبس نبيل فرحان عباس80612522424018156

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيقطر الندى يونس جاهل كاظم80622522424018157

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر انصيف جاسم حميدي80632522424018160

كلية الطب/جامعة الكوفة714.00102.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر باسم عباس هادي80642522424018161
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر توفيق عبد مطر80652522424018162

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر حامد كاظم علوان80662522424018164

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر حسام مسلم محمد علي80672522424018165

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر حيدر كاظم عطيه80682522424018167

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر حيدر محمد حسن صادق80692522424018168

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر عباس فاضل موسى80702522424018169

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية536.0076.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر فالح حسن علي80712522424018171

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية614.0087.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر فالح عبد الهادي محمد80722522424018172

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيكوثر محمد عبد علي نعمه80732522424018174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.6095.94(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيلجين سمير علي حسين80742522424018175

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيليلى جاسم محمد عطيه80752522424018176

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيليلى ميثم عبد الزهره عباس80762522424018178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمرسلين عدي مجيد هادي80772522424018179

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمروه سعود محمد نغماش80782522424018181

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية662.5294.65(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم احمد جبار محمد80792522424018183

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.9295.85(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم احمد رحمان رضا80802522424018184

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم احمد صاحب تمل80812522424018185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم احمد كريم حمزه80822522424018186

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم امجد حسن جابر80832522424018188

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم باسم محسن ناجي80842522424018190

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم جاسم محمد عبد الخضر80852522424018191

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم جعفر صادق جاسم80862522424018192

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم جواد كاظم علي80872522424018194

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حبيب حياوي محمد80882522424018196

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حسين عدنان عبد المحسن80892522424018197

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حيدر داود سلمان80902522424018199

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حيدر سوادي ظاهر80912522424018200

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم خالد رحيم مطر80922522424018202

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة560.0080.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رائد شلتاغ خشان80932522424018203

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رشيد كريم حمزه80942522424018205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رياض عبد الباقي محسن80952522424018206

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0095.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رياض مزعل حنون80962522424018207

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية692.0098.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم سعد مظلوم عبد80972522424018209

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم صالح فرحان عاجل80982522424018210

كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0065.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم صدام رحيم عطيه80992522424018211

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم علي هادي شهيد81002522424018214

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0093.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فارس سعيد عبود81012522424018215

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فارس نمر حسين81022522424018216

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فوزي مسلم عباس81032522424018217

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم كاظم جهاد كاظم81042522424018218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم مجيد حميد عباس81052522424018219

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم محمد كاظم سعيد81062522424018220
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم مرتضى عبد العظيم مهدي81072522424018221

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم منتظر جواد كاظم81082522424018222

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0088.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم منذر جواد كاظم81092522424018223

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم مهند جبار هاشم81102522424018224

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم وسام محمد جواد81112522424018225

كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم وليد احمد جاسم81122522424018226

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمسره كاظم حسن سلمان81132522424018227

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمعصومه باسم سالم عبد81142522424018229

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمعصومه عقيل عبد العظيم هادي81152522424018231

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمالك باسم علوان مسلط81162522424018233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمالك عباس عبد الخالق عباس81172522424018234

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمالك عباس محسن شويط81182522424018235

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط605.0086.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار ابراهيم عبد هللا ابو الريش81192522424018237

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار احمد طه مكي81202522424018238

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار حيدر منادي حمدان81212522424018240

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار سامي عبيد مباشر81222522424018241

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0095.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار كاظم طاهر جواد81232522424018242

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار كريم نجم حسين81242522424018243

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار هالل زيدان نوري81252522424018244

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار يوسف يونس يوسف81262522424018245

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنى حسن عباس رهيف81272522424018247

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0062.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنى عماد حسن شاكر81282522424018249

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنى فائق جميل جبر81292522424018250

كلية العلوم/جامعة الكوفة679.0097.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنيره عبد هللا فرحان عبيد81302522424018251

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى528.0075.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمها جاسم هالل حسون81312522424018252

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية675.8496.55(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمها وسام رحيم حسين81322522424018254

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيموده رائد خالد مردان81332522424018255

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيميسم محمد هاشم محمد علي81342522424018258

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيميعاد يحيى جواد عرنوص81352522424018259

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0086.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ امير عباس راضي81362522424018261

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ امين محمد جالب81372522424018262

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.8093.40(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ رحيم عبد الباري عزيز81382522424018265

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة523.0074.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ طه ياسين رحيم81392522424018267

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0077.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عباس محمد عبد هللا81402522424018268

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عبد هللا عجيل ثجيل81412522424018269

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عدي عبادي ناصر81422522424018270

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عالء محمد حسين81432522424018272

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ علي عبد الرزاق علي81442522424018273

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ ناظم صبار عنيزان81452522424018275

كلية القانون/جامعة الكوفة628.0089.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ نجم هالل كاظم81462522424018276

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ نعمان حسين حسن81472522424018277

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ واثق حمزه هويدي81482522424018278
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كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينباء حبيب نعمه عبود81492522424018279

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة667.7695.39(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس امين علي حسون81502522424018284

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0093.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس زهير مجيد محمد علي81512522424018286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس عماد عبيس عبود81522522424018288

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينرجس نصير راهي جبوري81532522424018293

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينريمان نبراس عبد االمير مزهر81542522424018294

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينشوة مصدق عبد الجليل مبارك81552522424018296

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينمارق عباس يوسف حسن81562522424018298

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينمارق كاظم هاتف محمد81572522424018299

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينهى مهدي طاهر حسن81582522424018300

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينوار جبار عبد مسافر81592522424018301

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينوال جعفر عبد هاشم81602522424018302

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور أياد كاظم ابراهيم81612522424018303

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء553.0079.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور احمد هادي جابر81622522424018304

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور البتول مازن يوسف عبد الزهره81632522424018305

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الزهراء عقيل ستار حسين81642522424018308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الفواطم ناظم فليح عبد السيد81652522424018309

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة620.0088.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى احمد موسى سياب81662522424018310

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى ثائر مطلب مزهر81672522424018312

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى ثعبان مجهول بارود81682522424018313

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى حسين جابر محمد81692522424018315

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى خضير عباس جاسم81702522424018316

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى رحيم حمزه موسى81712522424018317

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى رضوان رحيم عبد81722522424018318

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى سالم راضي جليل81732522424018321

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى صباح عزيز علي81742522424018322

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عباس جبار عباس81752522424018324

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0079.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عباس نعمه درويش81762522424018325

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عبد االمير حيدر محمد81772522424018326

كلية التمريض/جامعة الكوفة671.0095.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عماد هدهود حسين81782522424018331

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى فاضل شريف حمزه81792522424018332

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى فيصل جبر فرحان81802522424018333

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0077.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى كاظم راضي عيسى81812522424018335

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى ماجد جاسم محمد81822522424018337

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى محمد عباس جاسم81832522424018339

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى نصير عبد الرزاق فليح81842522424018340

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور امجد تركي محسن81852522424018341

كلية اللغات/جامعة الكوفة585.0083.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور انور جبر رضا81862522424018342

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور بنيامين حسن محمد سعيد81872522424018343

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور بهاء محمد عبد81882522424018344

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور تحسين جابر عذاب81892522424018345

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور تحسين علوان ناموس81902522424018346
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كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور ثامر هيال شهد81912522424018347

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.2893.18(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور حسين محمد حسن81922522424018349

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور حيدر عبد االمير فزاع81932522424018350

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور ضياء سعيد احمد81942522424018354

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور عادل عبد هللا جوده81952522424018355

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور عبد الحسن عبد زيد ابراهيم81962522424018356

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور عقيل طاهر راضي81972522424018357

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور عالء عبد الحسين علوان81982522424018358

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0095.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور علي رضا عبد االمير81992522424018359

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية702.00100.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور فاضل عبد الزهره مجيد82002522424018362

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور فراس عبد االمير غني82012522424018363

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور كرار راضي كاظم82022522424018366

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية616.0088.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور محمد علي عدنان الفي82032522424018369

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور نجاح هادي مهدي82042522424018372

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور ياس عبد الخضر حساني82052522424018373

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة650.0092.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينورا زهير عزيز هادي82062522424018374

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينوره ميثم هادي عبد الرضا82072522424018375

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهاجر حسين نعمه سلمان82082522424018379

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهاجر زهير ناجي مجبل82092522424018380

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهاجر عقيل هاشم محمد علي82102522424018383

كلية طب حمورابي/جامعة بابل701.00100.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه حسن مطرود فضيل82112522424018386

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية540.0077.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه حسين علي حسن82122522424018387

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه رعد عمران عرد82132522424018388

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه عامر جابر محمد82142522424018389

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه كاظم فاضل محمد حسين82152522424018393

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية549.0078.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه نزار عدنان عبد الكاظم82162522424018394

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار605.0086.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى جاسم فليح حسن82172522424018396

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى حسن جبر جياد82182522424018397

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى حسين حسن مسعد82192522424018398

كلية التمريض/جامعة الكوفة680.0097.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى حسين كاظم بجاي82202522424018399

كلية التمريض/جامعة الكوفة672.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى حمودي عبد الحسن حول82212522424018401

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى خضير سلمان ظاهر82222522424018403

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى سعيد عيسى عبد الحسن82232522424018406

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى سالم محمد حسناوي82242522424018407

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0094.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى علي يعقوب يوسف82252522424018409

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد522.0074.57(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى كاظم حسين حميد82262522424018411

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568.0081.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى نصير مسلم كاظم82272522424018412

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدير حميد حماده عباس82282522424018413

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهديل صباح كصاد صالل82292522424018414

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0081.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهديل صالح حسن عبد82302522424018415

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهديل كريم مظفر مهدي82312522424018416

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة496.0070.86(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهنا غسان ازهر مرتضى82322522424018417
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهناء حسن ناصر طعيمه82332522424018418

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهويده حيدر جبار اعطيه82342522424018419

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيوجد عبد المحسن محمد حسن عبد علي82352522424018421

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيوفاء علي عواد سيد82362522424018426

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيوفاء محمد عباس حسين82372522424018427

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0082.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيوفاء يوسف كاظم جاسم82382522424018429

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيياسمين سعد كاظم ناصر82392522424018430

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيياسمين فؤاد ظاهر حبيب82402522424018431

كلية الطب/جامعة الكوفة706.84100.98(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييسر حسن علي فاخر82412522424018432

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0091.29(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييقين مظفر بالسم بجاي82422522424018437

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيه رياض علي عبد الرضا82432522424019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيافراح عبد الستار رحيم فالح82442522424019004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيامنه عبد علي عجيل عوده82452522424019006

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات حيدر ذياب جالب82462522424019008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات عالء حميد عبد المهدي82472522424019009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبتول محسن عبد االمير عباس82482522424019010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتغريد محمد حسن طالب محمد علي82492522424019017

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد براك بشان82502522424019021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيدنيا داود سلمان نايف82512522424019025

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية695.0099.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرباب محمود محمد عطيه82522522424019027

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرفل محمود جاسم حسين82532522424019028

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه نجاح جفات كريم82542522424019029

كلية الطب/جامعة الكوفة706.76100.97ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حامد محسن82552522424019031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم مكي82562522424019034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء رضا عبود رياح82572522424019035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كريم طارش82582522424019037

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد عبد ناهي82592522424019038

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح حمدان82602522424019041

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل عالج عوفي82612522424019042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر محمد باقر عبد82622522424019046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب خالد عبد الحميد فرحان82632522424019048

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب سمير جواد كاظم82642522424019049

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب صادق محمد عجيل82652522424019050

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان عبد المحمد عبد الساده82662522424019051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب عالء جهاد كريم82672522424019052

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم محمد هاشم82682522424019054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينه عبد الحسين عبد المهدي علوان82692522424019057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينه علي عبد االمير عطيه82702522424019058

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسميه بيان محمد حسن82712522424019060

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية521.0074.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد سلمان هادي عبد هللا82722522424019062

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد عباس ابراهيم جمال الدين82732522424019064

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين حميد علي82742522424019067
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيعذراء عادل دعبول محسن82752522424019068

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سامي عبد الجليل شهيد82762522424019076

كلية االثار/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد صادق باقر82772522424019077

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين جدوع عبد82782522424019078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد علي كاظم82792522424019079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح عباس صالح82802522424019083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن رحيم82812522424019088

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين543.0077.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم عزيز ابو سوده82822522424019089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاتف حسين هادي82832522424019091

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفرح زهير عبد ناصر82842522424019094

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفرح سعد عبد الكاظم فيحان82852522424019095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين عبد الهادي خضر82862522424019096

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم عباس هاشم نغيمش82872522424019099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم عزت عبد الجبار عزت82882522424019100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمشاهد رعد كاني بزون82892522424019101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمعصومه حيدر محمد باقر عبد82902522424019102

كلية العلوم/جامعة كربالء635.0090.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ محمد علي عدنان الفي82912522424019108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ هادي عباس جبر82922522424019109

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينرجس محمد رحيم هادي82932522424019112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حيدر عبد الكاظم احمد82942522424019114

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى سنان طالب عبد الشهيد82952522424019115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور رزاق جواد مطرود82962522424019117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيوفاء حسين محي صاحب82972522424019127

كلية العلوم/جامعة الكوفة654.0093.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائييمامه احمد محسن حسن82982522424019128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيأم البنين أباذر مالك يونس82992522424020003

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيأيه حسين غاوي عبد83002522424020006

كلية التربية/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيأيه طالل نعمه ساير83012522424020007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائياستبرق سالم كاظم فهد83022522424020008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائياالء نجاح حمزه بديوي83032522424020009

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيايات باسم حميد ناجي83042522424020013

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيايات حمد عبد زيد جاسم83052522424020015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيايات عبود حمد عناد83062522424020016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيايه عبد الهادي راضي حسون83072522424020018

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيبراء محمد قاسم حنون83082522424020020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيبنين زهير أبراهيم سلمان83092522424020021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء651.0093.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيحنان هادي مكطوف بشاره83102522424020024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيحوراء عكموش مجدي علي83112522424020028

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدعاء لطيف عبد الكاظم فهد83122522424020033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء649.0092.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدالل هادي مكطوف بشاره83132522424020034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرسل فالح عمران علي83142522424020037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرشا علي حسين علي83152522424020038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم موحان عبد هللا83162522424020045
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين حبيب زغير83172522424020047

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء خضير مسير نمر83182522424020049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان حسن محمد83192522424020051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم محمد83202522424020054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد فاضل سعيد83212522424020055

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار كريم هويش83222522424020056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء572.0081.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار ياسر خضر83232522424020057

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد أسماعيل علي83242522424020059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزينب باسم جابر زغير83252522424020060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزينب صاحب عبد الساده مكطوف83262522424020063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين عباس83272522424020065

كلية اللغات/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيساره عوده وساك عباس83282522424020068

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيسجى كريم لفته مشاري83292522424020070

كلية التمريض/جامعة الكوفة675.0096.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيصفا عباس مالك يونس83302522424020075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبد زيد جاسم83312522424020077

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم جواد حبيب83322522424020078

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر غليم سلمان83332522424020079

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عطيه عبد83342522424020080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين عبد صالح83352522424020083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيلجين عبد الرحيم عبد الكاظم علي83362522424020085

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمريم احمد جيني عوده83372522424020089

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمالك عماد خضير خادم83382522424020093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمنتهى حميد ونان عطشان83392522424020095

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائينبا جبار عبد الرضا راهي83402522424020099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائينور موسى احمد مهينز83412522424020104

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيوالء عبد هللا مهدي هاني83422522424020108

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0082.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء جالب حسين حامي83432522424022001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.8895.98ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء عاصم كزار عبيد83442522424022003

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء كامل فاروق محمد علي83452522424022004

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيامنه عبد المحسن رزاق محسن83462522424022007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيامنه عقيل يحيى عطيه83472522424022008

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياندلس عبد الحسن عبدول نجم83482522424022009

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات احمد شريف سلمان83492522424022010

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات اسامه جبار عباس83502522424022011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات سعيد جليل سعيد83512522424022014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات عمار ناصر جابر83522522424022015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات كامل رزاق كريم83532522424022016

كلية الطب/جامعة الكوفة710.92101.56ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات مرتضى حسين عبد الحمزه83542522424022017

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0498.58ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايثار عظيم جميل عبد الكريم83552522424022018

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايمان احسان جميل كريم83562522424022019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايمان محمد عبد الخالق عبد علي83572522424022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايه شعالن عبيد حسن83582522424022021

230 من 199صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.1290.87ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبتول صالح مهدي سلمان83592522424022024

كلية العلوم/جامعة الكوفة660.3294.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبراء فارس جواد نور83602522424022029

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.3287.47ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبسملة رياض عبد الرزاق حمد83612522424022030

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى عباس فاضل عباس83622522424022031

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين احمد جاسم طه83632522424022032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر مجيد عبود83642522424022036

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين عزيز حسين عبد83652522424022038

كلية اللغات/جامعة الكوفة622.3288.90ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين عماد هادي عبد83662522424022039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد عبد الساده خشان83672522424022040

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك اياد رحيم علي83682522424022041

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل هاشم نوري83692522424022042

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم حسين كاظم83702522424022045

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك نعيم حسان صالح83712522424022047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتقى حسن رزاق عبد83722522424022051

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتقى محمد عبد الرضا شهيد83732522424022055

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيجنات محمد وهاب سعيد83742522424022057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيجوانه حسين رضا جعفر83752522424022058

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحنان جليل سربوت عمشان83762522424022059

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر محسن حسين83772522424022064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء علي محمد علوان83782522424022067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء عماد كاظم عبد السادة83792522424022068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.8088.69ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء فارس جواد نور83802522424022069

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيخديجة الزم فرحان كاطع83812522424022072

كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيدعاء سالم عبيد مطر83822522424022076

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيدعاء صباح نعمه ياسر83832522424022079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيدعاء علي كامل عليوي83842522424022080

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.9296.70ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيدوسر صابر خضير حسين83852522424022081

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد592.5284.65ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيربى عامر رشيد موسى83862522424022084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.3296.19ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية حيدر جابر موسى83872522424022087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية عدنان عباس محمد علي83882522424022089

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه عقيل محمد كاظم83892522424022095

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه فاضل حميد مجيد83902522424022099

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه لؤي كاظم غازي83912522424022101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه هيثم هليل درمان83922522424022102

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيريحانه عبد الحسن محمود هاشم83932522424022107

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن راهي بعيوي83942522424022111

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم حمزه83952522424022112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر سامي صالح83962522424022115

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة647.9692.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر شاكر حساني83972522424022116

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء داخل عبد االمير حمزه83982522424022120

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية575.0082.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض رحيم راهي83992522424022121

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية697.9299.70ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر عزيز عناد84002522424022125
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل عباس84012522424022126

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد الرضا سعيد84022522424022129

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل كريم محسن84032522424022130

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.6090.66ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد نعيم شاكر84042522424022133

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار محمد كاظم84052522424022135

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين كاظم84062522424022140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عيدان حسين84072522424022143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء نجاح فرحان كاطع84082522424022144

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.9686.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب احمد مجيد عبد الكريم84092522424022146

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب باقر عباس علي84102522424022148

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب رافد عبد الحسين كريم84112522424022152

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب رفعت لفته كاظم84122522424022153

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عادل حسين حسن84132522424022155

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان محمد عبد الساده84142522424022156

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عالء حميد عبد الزهره84152522424022157

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.2099.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب محسن جبر عباس84162522424022158

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسرور غالب صادق جبار84172522424022167

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.1686.88ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسكينه زياد جواد عباس84182522424022168

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسنابل عالء حسين عبد84192522424022169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0872.44ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيشروق كريم كاظم جاسم84202522424022170

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة659.0094.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيشيماء ناظم خلصان كويس84212522424022172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0878.58ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيصادقه نوشد علي علي حسين نور محمد84222522424022174

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيصفا عالء عبد الحسين عبد السجاد84232522424022176

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضحى عيسى يحيى خلف84242522424022177

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضحى محمد هادي حذيه84252522424022179

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة634.0090.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيطيبه فخري طرفي حنون84262522424022182

كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيطيف سعد هاتف مغيض84272522424022184

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيظفر رياض شريف جهاد84282522424022185

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيعذراء داخل عبد االمير حمزه84292522424022186

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيعال احمد موسى نعمه84302522424022187

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.6896.81ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر حمزه مالك84312522424022189

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الحسين باقر عبد الزهره84322522424022190

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغدير محمد عظيم لفته84332522424022192

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية634.0090.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاديه عقيل عبود عبد االمير84342522424022196

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد كريم طعمه84352522424022197

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد علي هادي84362522424022198

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه جبار كاظم صكر84372522424022199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناجي خضير84382522424022201

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد عباس حميد84392522424022202

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير لعيبي ابراهيم84402522424022203

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان طالب صالح84412522424022206

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد عباس84422522424022207

230 من 201صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.2496.61ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرحان وتالوي جغن84432522424022211

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد ظاهر جواد84442522424022214

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد فليح84452522424022216

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفدك حيدر عبد االمير محيسن84462522424022218

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفرقان حيدر جبار حبيب84472522424022219

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفرقان علي صباح جودي84482522424022220

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة674.0096.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد صيهود هنون84492522424022222

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر حسوني محمد علم84502522424022223

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر رحيم كاظم حسون84512522424022224

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر عمار صبري عبد هللا84522522424022225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد عبد الحسن مجباس84532522424022226

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد عوده كاطع84542522424022227

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر مهدي هادي حسين84552522424022228

كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر يحيى ناصر حسين84562522424022229

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمبين رياض كاظم سلمان84572522424022230

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.1693.88ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم احسان عبد هللا جبر84582522424022232

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.8099.40ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم تحسين علوان حسين84592522424022233

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم عباس محمد عطيه84602522424022235

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم علي محمد نجف84612522424022236

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم علي يوسف جعفر84622522424022237

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0095.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم فراس مهدي محمد84632522424022238

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم ميثم فاخر مدلول84642522424022239

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.7294.96ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمالذ عدنان مجيد كاظم84652522424022244

كلية الطب/جامعة الكوفة707.24101.03ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمالك جواد كاظم نعمه84662522424022245

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمنتهى مدحت حمود كشيش84672522424022248

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيناديه مكصد محمد علي84682522424022250

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينبأ رائد جبار جليل84692522424022251

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينرجس عباس محسن جبار84702522424022253

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينرجس فاضل عباس حسن84712522424022254

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة626.0089.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى اسعد ملوح راهي84722522424022257

كلية التربية/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين طعمه عبد عون84732522424022258

كلية العلوم/جامعة الكوفة659.0094.14ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى رائد عبد هاشم84742522424022259

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى مهند نعمه هارون84752522424022264

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور حسن مجيد عبود84762522424022265

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور حيدر عبد االمير كاظم84772522424022266

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور مهند عليوي حسين84782522424022269

كلية التمريض/جامعة ميسان653.5693.37ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينورهان جاسم محمد حسن84792522424022271

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596.7285.25ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهبه محمد هاشم كريم84802522424022274

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.9298.27ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر هادي علي84812522424022276

كلية اللغات/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهدى علي كريم نعمه84822522424022277

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهدير حميد هادي صالح84832522424022279

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيورود عامر عبد االمير جياد84842522424022282
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كلية الطب/جامعة الكوفة706.52100.93ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائياستبرق نبيل محمد جليب84852522424023002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائياسراء عبد الباسط كاظم حمد84862522424023004

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائياسماء ناهي عشان متعب84872522424023005

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائياالء علي فالح حسين84882522424023007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيامامه حسام عبد الحسين جليب84892522424023008

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيانعام فارس طارش عليوي84902522424023010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيانوار مرتضى هادي عزوز84912522424023011

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات حسين رحيم كاظم84922522424023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات راضي جابر سلطان84932522424023014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات واثق كزار علوان84942522424023016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات صادق مكي جوده84952522424023017

كلية التربية/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايناس علي خضر عباس84962522424023018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه محمد جعفر مهدي84972522424023020

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبان عباس فاضل علي84982522424023021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبشائر باسم كاظم عبد الساده84992522424023023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0090.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين ثائر جابر كاظم85002522424023025

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين حسين حامد كزار85012522424023026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الحسين عبد الساده هادي85022522424023028

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين ميثم عبد الكاظم جاسم85032522424023031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد محمد حسون85042522424023034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك ستار عبد النبي سلمان85052522424023036

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.4495.63ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيتقى سعد ساجت عبد85062522424023038

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيثناء حميد صافي حاتم85072522424023039

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحسناء عطيه حسون عبد الزهره85082522424023041

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنين احمد عبد الكاظم مهدي85092522424023043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنين جعفر عبد الزهره هادي85102522424023044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنين راهي طالب جاسم85112522424023046

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد محمد بلبول85122522424023048

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد فليح كاظم85132522424023049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيختام سامي جواد مشكور85142522424023050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيختام عباس عبد زيد عطيه85152522424023051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيدنيا خالد جبر رومي85162522424023054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرانيه نعمه عبد الزهره عباس85172522424023055

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرسل زكي حميد حسن85182522424023056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرسل عدنان عباس هلول85192522424023058

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الحسن محسن كاظم85202522424023062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرواء عبد هللا كاظم دحام85212522424023063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان عبد الباقي ساجت85222522424023064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد العظيم بشان85232522424023065

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء امين كريم علوان85242522424023068

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم غانم جفات85252522424023070

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد لفته85262522424023071
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كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس عبد الكاظم85272522424023072

كلية التربية/جامعة القادسية583.0083.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح جودي دغيم85282522424023075

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي تركي فريح85292522424023077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.3294.76ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا اسماعيل85302522424023080

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء وصفي محسن علي85312522424023081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب باسم كاظم عبد الساده85322522424023082

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب بشار عبد مسلم كاظم85332522424023083

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب شامل عبد الصاحب نجم85342522424023088

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير ناصر جاسم85352522424023091

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان حسين عالج85362522424023092

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب نجاح تركي فحل85372522424023097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب نعمان حسين كاظم85382522424023098

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيساره بسام مزيد علوان85392522424023100

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيساره ماجد جبار جادر85402522424023101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيسبأ عارف نعمه خضير85412522424023102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيسفانه ناهض عبد الحسين كريم85422522424023103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد سعدي صالح جبر85432522424023105

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيصبا خالد جهادي بشان85442522424023108

كلية العلوم/جامعة الكوفة637.4491.06ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه عقيل محسن سماك85452522424023110

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه فارس عبد االمير مراد85462522424023111

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيعلياء صالح عبد الهادي محمد85472522424023114

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر رزاق عزيز85482522424023115

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية710.84101.55ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم ناظم محمد85492522424023120

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد ابراهيم محمد85502522424023122

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد فاهم كاظم85512522424023126

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد هادي جاسم85522522424023127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر حسن علوان85532522424023132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين رحيم حسون85542522424023133

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا كوان عبد الساده85552522424023134

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم محمد85562522424023135

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي صيهود حسين85572522424023136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مالك ابو سوده حسون85582522424023140

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفرقان عبد االمير عبيدش سلمان85592522424023145

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفلسطين محمد حسن عواد85602522424023146

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين عبد الكاظم اختيار85612522424023147

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر سالم بتور عباس85622522424023148

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر فاضل حسن كاظم85632522424023149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم باسم هلول عبيد85642522424023152

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمعصومه ابراهيم رحمن ابو حمود85652522424023155

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيميالد ثائر جواد كاظم85662522424023158

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ فؤاد جليل محيسن85672522424023161

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس عدي عدنان عزوز85682522424023163
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.9297.56ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس علي حسين علي85692522424023164

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس فراس هادي جاسم85702522424023165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى جليل مدلول عيدان85712522424023167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسن صالح مهدي85722522424023168

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0098.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى وسام عزيز حسن85732522424023170

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور ضياء محمد انهير85742522424023171

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور عقيل محمد علي جاسم85752522424023172

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور كريم عباس حسون85762522424023173

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور مسلم محسن محمد85772522424023174

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينورهان ازهر رسمي عبد الكاظم85782522424023176

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهدى حازم كاظم رسن85792522424023181

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهناء ماجد دغيفل داود85802522424023185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيوصال موسى حسين خنيطل85812522424023188

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيوالء ماجد حميد محمد85822522424023189

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيابتهاج رشاد كاظم جياد85832522424024001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيافاق ماهر موسى زباله85842522424024003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت679.0097.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبرائه عقيل صاحب كريم85852522424024006

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين عالء عوده كاظم85862522424024007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين علي هاشم علوان85872522424024008

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم شناوه نعمه85882522424024009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيتبارك عقيل خنياب حمود85892522424024011

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيجنان خضير عبد االمير حسين85902522424024014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيحنين علوان جواد جاسم85912522424024015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيحوراء حزام كاظم سهر85922522424024016

كلية اللغات/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيرسل علي عبد الرضا عباس85932522424024022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيرقيه مؤيد حاتم جوده85942522424024023

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيرقيه ناجح فضاله سلمان85952522424024024

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزمن صاحب جبير راضي85962522424024025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل عباس كاظم85972522424024029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي موسى وهام85982522424024031

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزينب زهير جهادي عبد الواحد85992522424024034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزينب هادي عبيد عطيه86002522424024039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزينب وهاب نوماس عزوز86012522424024040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسرور محمد صاحب كريم86022522424024043

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيشهالء حازم محمد حسين86032522424024047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيغدير ماجد عبود محيل86042522424024052

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيغدير هادي هباد هادي86052522424024054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيغيداء كامل نوماس عزوز86062522424024055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس صاحب عمران86072522424024060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي لطيف احمد86082522424024061

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد طوير حمزه86092522424024064

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمه منير جهادي عبد الواحد86102522424024065
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كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيكوثر فاضل عباس جاسم86112522424024066

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيمريم كوكب صالح جفات86122522424024068

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيميثاق محمد صاحب هويد86132522424024072

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيهبه عبد الحر عبد زيد كريم86142522424024080

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيايات جويد كاظم زغير86152522424025003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيايات رائد عبد الحسن عبد الواحد86162522424025004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيايه فارس عبد االمير جبار86172522424025005

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيايه وسام صالح مهدي86182522424025006

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبنين سالم عيدان عباس86192522424025010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيتمارا علي عبد الكاظم اختيار86202522424025013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم عباس متعب86212522424025015

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيدعاء مازن فاضل حسين86222522424025018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيرحاب رشيد حمد درويش86232522424025020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602.0086.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيرقية محمد جميل سهم86242522424025021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين عبد االمير كريم86252522424025023

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيرقيه حميد وحيد عبد نور86262522424025025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيرقيه علي محسن صالح86272522424025028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء ازهر شاكر محمود86282522424025030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد حاكم صعب86292522424025031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء خلف كاظم حلو86302522424025033

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم محمد جواد86312522424025036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان عزيز غماس86322522424025037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب صباح روكان مظلوم86332522424025040

كلية االثار/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيساره حميد جخم علوان86342522424025043

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيشهد احمد نجم عبود86352522424025045

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيعذراء جاسم هادي عبد السادة86362522424025047

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيغدير صفاء عبد العالي جواد86372522424025048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيغسق كاظم محمد عبد عون86382522424025052

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي جابر عوده86392522424025053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية551.0078.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل عاشور صاحب86402522424025055

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حسن عبد هللا86412522424025057

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيمريم اديب هادي عطيه86422522424025060

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثائر عبد الرضا جهادي86432522424025066

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائينور حيدر مجهول عبد نور86442522424025068

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائينور حيدر مهدي كاظم86452522424025069

كلية العلوم/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائينور كفاح فليح حسن86462522424025070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيبتول محمد حسن عبد الكاظم86472522424028003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيبنين باسم محمد مدلول86482522424028004

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن كريم حمادي86492522424028005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيحنين علي عزيز عبد الكاظم86502522424028006

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد تومان86512522424028007

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيشكران عباس عبد مسلم كاظم86522522424028011
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كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيضحى سعيد عبد دهش86532522424028013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن جبر جالب86542522424028015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد بجاي حمزه86552522424028017

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0095.43ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيفضاء عقيل نعيم حمزه86562522424028019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينبأ احسان حميد محسن86572522424028020

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينداء عباس كريم حسن86582522424028021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينور الهدى ستار جبار عيدان86592522424028022

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينور الهدى نافع زغير جابر86602522424028023

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائياخالص ستار عبادي هالل86612522424029001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائياديان محمد نعمه بريسم86622522424029002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيامل حمودي كاظم علي86632522424029004

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيبتول محمد عبد علي نشمي86642522424029009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيبنين حازم محمد علي عبد الزهرة86652522424029012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن عبد حسين86662522424029017

كلية االثار/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيتبارك طاهر عباس عبود86672522424029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا كاظم حسين86682522424029019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيحوراء عماد جبار حميد86692522424029022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيدعاء حيدر هادي عيدان86702522424029023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيرغد كريم طعمه جياد86712522424029027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيرقية حسن يحيى عامر86722522424029028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء عاروك هالل مطرب86732522424029033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزينب عامر عبد الحسين ابو حنينه86742522424029039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيساره فارس محمد حمزه86752522424029042

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيسجى عباس حسين عبد الحسن86762522424029044

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيسرى ماجد طالب فليح86772522424029046

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيسليمة سالم لطيف حولي86782522424029047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيسهى حسن عبد الهادي طاهر86792522424029049

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيغدير فالح حسن عليوي86802522424029055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيفاطمة نواف هدرس عواد86812522424029057

كلية الزراعة/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا عاشور سرحان86822522424029058

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيمروة ثابت جهيد ساجت86832522424029060

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيمريم علي هاني كاظم86842522424029061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيمنى علي عبد الحسين مهدي86852522424029062

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائينور الزهراء مسافر رحيم نعمه86862522424029065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائينور الهدى لفته جريو عبادي86872522424029067

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائينور الهدى هيثم فارس محمد86882522424029068

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد االمير محيسن بعير86892522424029069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيهبه عالء عيسى عبد الحسن86902522424029070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيهدى عدنان فليح مذير86912522424029073

كلية العلوم/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائياستبرق سجاد حسن كاظم86922522424030003

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائياسراء حسن هادي عطية86932522424030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر عبد الحسين عبد الرضا86942522424030005
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائياالء حسين جواد علي86952522424030008

كلية التربية/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايات جبار كريم خشان86962522424030009

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.2089.74ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايات عادل عبد هلل بلو86972522424030011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايات قيس زياره عبد86982522424030013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايمان سجاد حبيب حمود86992522424030014

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبشرى محمد جوده عكله87002522424030018

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبنين احمد محسن كاظم87012522424030019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبنين ثابت علي هاني87022522424030020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبنين حمزه وحيد كاظم87032522424030021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبنين حميد عبد هللا فرهود87042522424030022

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبنين رافد جلعوط ماشي87052522424030024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيبنين علي شبيب حسن87062522424030025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيتبارك سجاد صبار عبطان87072522424030026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيتبارك صالح مهدي نجم87082522424030027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيتقى ابراهيم مفتن شالل87092522424030029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر سعيد عبيد87102522424030035

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم عبد هللا عوده87112522424030036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء قصي عبد االمير داهي87122522424030038

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء مؤيد رحيم طاهر87132522424030039

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيحوراء موسى عبد االمير عزيز87142522424030040

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيخديجة جابر عبد االمير شمخي87152522424030042

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.44100.21ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيدعاء باقر علي كاظم87162522424030044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيدعاء نجاح حبيب كاظم87172522424030045

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرسل كريم عبد الكاظم عبد هللا87182522424030050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرغد احمد جساب عطيه87192522424030051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرغد عمار مسير هاشم87202522424030052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرقيه عايد عبد هللا عبد الحسين87212522424030053

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرقيه كريم محمد كاظم87222522424030055

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرواء عامر فهد موسى87232522424030057

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.8499.26ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد مزار عزوز87242522424030059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء جابر كامل عبد87252522424030060

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عراك بدري87262522424030062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل468.0066.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ياسر علوان87272522424030064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء سليم محمد حمد87282522424030066

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0099.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل سرحان عاجل87292522424030068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر عبد الحسين حميدي87302522424030069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين صاحب عبد الساده87312522424030070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين حمود87322522424030072

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عباس شنيع87332522424030073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي ماجد حنون87342522424030075

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عناد شنان كشيش87352522424030077

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد علي87362522424030078
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كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد راضي87372522424030079

كلية الطب/جامعة الكوفة706.52100.93ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شهيد عيدان87382522424030080

كلية الطب/جامعة الكوفة706.92100.99ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب احمد رحيم غالي87392522424030082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب حامد محمود سلمان87402522424030085

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر فخري عطشان87412522424030086

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم جواد داود87422522424030089

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب رياض ناصر ملوح87432522424030090

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد هادي محسن87442522424030094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد وهيب عبد87452522424030095

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.92100.27ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب مشتاق عبد زيد عبد الساده87462522424030096

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب نور جساب عطيه87472522424030097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب وسام محمد علي وحيد87482522424030099

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينه عبد الزهره جبار علوان87492522424030100

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيساره جميل عزيز نعيمه87502522424030102

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة625.0089.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيساره مجيد جاسم محمد87512522424030104

كلية الطب/جامعة الكوفة708.00101.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيساره مهدي علي عبد االمير87522522424030105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيسجى جبار عبد العباس عبد ياسر87532522424030107

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيسكينه حسن عبد الهادي كنبر87542522424030111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيسكينه حسن عبيد عبد العباس87552522424030112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيسكينه خالد مقداد عبد الحميد87562522424030113

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيسكينه سالم عبد العباس محسن87572522424030114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيسما نزار شلتاغ كاظم87582522424030115

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيشهد فاضل عبد اليمه حنضل87592522424030116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيشهزنان شاكر عطيه حسين87602522424030117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيصفاء اسعد عبد الكاظم هاشم87612522424030119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيصفاء رياض عبد الكريم فليح87622522424030120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيطيبه غسان اياد مهدي87632522424030125

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيطيبه مكي جاسم حمادي87642522424030126

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيعبير ميعاد كريم كاظم87652522424030128

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.7694.39ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد النبي ياسر صيهود87662522424030129

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيعذراء مهدي صاحب حمزة87672522424030130

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيعال عبد الزهره شناوه جبار87682522424030131

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيغدير قاسم خشان بعيوي87692522424030133

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمة شهيد عبود عبد الخضر87702522424030135

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل عزيز نعيمه87712522424030137

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه حبيب عويز محسن87722522424030138

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين جواد علي87732522424030140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه رائد سعيد موسى87742522424030142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم حسن نعيمه87752522424030143

كلية العلوم/جامعة القادسية618.5288.36ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي ارحيم علوان87762522424030144

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد علي87772522424030145

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح وحيد كاظم87782522424030146
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعمان رحيم وساف87792522424030148

كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيكوثر فراس عبد الكاظم وساف87802522424030151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيكوثر وهام شعبان عبد االمير87812522424030153

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0095.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم حسن شهيد جبار87822522424030154

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الكريم محمد حسن87832522424030156

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمسره محمد عبد السجاد حسن87842522424030157

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيماليين علي عبد الحسين عطيه87852522424030160

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمناسك نعمان عبد الحسين محمد87862522424030161

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينبأ سعود نوماس عاشور87872522424030163

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينبأ محمد راضي حساني87882522424030164

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينرجس حسين جاسم كاظم87892522424030165

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينهى راهي عبد الساده حسين87902522424030167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينور احمد نعمه عبيد87912522424030168

كلية العلوم/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حيدر عبد العباس ناجي87922522424030169

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينور الهدى جبار كاظم فرحان87932522424030170

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينور عباس كريم كاظم87942522424030174

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينوره محمد رضا هادي شناوه87952522424030177

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيهبه ماجد محمود سلمان87962522424030181

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.4889.64ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيهدى حسن صباح هادي87972522424030183

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائياسراء ناصر محمد سدخان87982522424031003

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيحوراء فالح نوري داود87992522424031009

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيفاطمه غالب عبد مطر88002522424031020

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيمنار محمد عبد العباس عبود88012522424031022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائينسرين خضير عباس عبود88022522424031024

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائينور الدعاء خالد محمد عبد هللا88032522424031025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية636.0090.86ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائياديان سلطان جاسم احويش88042522424033001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائياريج علي شياع عباس88052522424033002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائياسيا جبار عبد هاشم88062522424033004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيايات سلطان جاسم احويش88072522424033007

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم جودي محمد88082522424033011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك مهدي مهلهل عبد الكاظم88092522424033013

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيتقى خضير عباس سلمان88102522424033014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيجيهان رزاق عبد سلمان88112522424033016

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيحنان مؤيد عبد المهدي احمد88122522424033018

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين علي هاشم88132522424033020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيخديجه قاسم نعمه حسين88142522424033022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيرقيه خضير عباس سلمان88152522424033025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيريام علي محسن محمد88162522424033029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان عبادي مطرود88172522424033030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل يونس ياسين88182522424033032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم محمد88192522424033035

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب احمد كاظم مجلي88202522424033036
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب دامي خضير برغوث88212522424033037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب شبر محمد جواد فرحان88222522424033040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب ظافر هادي منعم88232522424033041

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حاتم حسين88242522424033042

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حربي عبد الزهره88252522424033043

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب محسن علي محسن88262522424033045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيسجى مثنى رحيم هادي88272522424033047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيسجى محمد جبار شويع88282522424033048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيشذى كاظم رزاق حميدي88292522424033050

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيعال ناصر مدلول عمران88302522424033055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيغدير جاسم عبد المحمد موسى88312522424033057

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيغدير يوسف عبد الصمد محمد88322522424033058

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيغفران عبد االمير خشان نعمه88332522424033059

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ظافر محمد باقر محسن88342522424033060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس عمران نعمه88352522424033061

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس يوسف محمود88362522424033062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم نجيمان دبيس88372522424033064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه وليد محمد شاكر88382522424033066

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينبأ احمد كاظم شالكه88392522424033070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينبأ ايمن عبد االمام حميد88402522424033071

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينرجس عبد الساده حسين علي88412522424033074

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينور وليد عطيه باقر88422522424033078

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينورا صدام حمد خضر88432522424033079

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيهبه رضا ناجي حبيب88442522424033080

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيهدى عبد العالي جازع بداي88452522424033081

كلية الزراعة/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيهدى مكي داخل هادي88462522424033083

كلية اللغات/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيحنين عباس قاسم جودي88472522424033085

كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0067.00االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيذكرى هادي صالح حسن88482522424034008

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيزهراء هاتف جاسم نعمه88492522424034013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيزينب حسين عيسى كهبوش88502522424034014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيفاطمه حسين عيسى كهبوش88512522424034017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيفاطمه عقيل عالوي عبد الحسين88522522424034018

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0071.57االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيفاطمه مهدي صالح عباس88532522424034019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيكوثر جاسم حمودي حسان88542522424034020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيمريم حسام محسن عيدان88552522424034022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيانفال حيدر عبد الحسين ناجي88562522426001016

كلية التمريض/جامعة نينوى647.0092.43اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايالف سعيد عبد عمران88572522426001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبثينه محمد عزيز دخيل88582522426001029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبراق محمد قاسم لفته88592522426001030

كلية العلوم/جامعة الكوفة631.0090.14اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين حسن ثجيل هادي88602522426001033

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتقى حسين عبد علي عبيد88612522426001051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء عايد جابر حمزه88622522426001064

230 من 211صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرغد سليم محمد عبود88632522426001074

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء راضي حمزه كاظم88642522426001088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء شهيد كريم غضيب88652522426001090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء صدام محمد عبد هللا88662522426001091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد الحسن منسي88672522426001095

كلية الزراعة/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء علي جراب عناد88682522426001097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء غانم عباس زغير88692522426001099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد جبر88702522426001103

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينه علي عبد الحسين رشيد88712522426001111

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره سالم عظيم هادي88722522426001116

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره وسام جاسم حماده88732522426001118

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسجى محمد شاتول كاظم88742522426001120

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0081.86اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسرى صباح فتحي طاهر88752522426001122

كلية اآلداب/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسناء طاهر عبد مسلم هادي88762522426001124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشهد احمد فالح رزاق88772522426001126

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشهد هادي مرداس حسين88782522426001127

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعبير عبد الهادي كاظم عذافه88792522426001134

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعال طاهر عبد حمود جرجيس88802522426001136

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه ميثم حسن ظاهر88812522426001148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم محمد حسين خلصان88822522426001157

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمعصومه حسين ناصر علي88832522426001159

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينبأ قاسم عبد الحسن محمد88842522426001165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينبراس عبد مخيف نايف88852522426001167

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهاجر محمد علي جبر جياد88862522426001187

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى طالب نعمه محمد88872522426001189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائياسماء سامي عبد مسلم حسن88882522426002004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيتبارك جميل كتاب كاظم88892522426002015

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603.0086.14ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره عباس حسن88902522426002028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم هالل حمود88912522426002029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيشهد صالح فاضل جابر88922522426002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائينبأ نور غضيب مهدي88932522426002050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائينريمان حسن دوهان بنوف88942522426002052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية االنتصار المختلطةاحيائياالء سمير عبد الزهره حمد88952522427001001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل501.0071.57ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيبتول عزيز رزاق عزيز88962522427001005

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيبنين عباس دوشي عبد88972522427001006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيبنين عبد زيد فجر ناصر88982522427001007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيبنين قصي كريم نعيم88992522427001010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيحنين عباس جبار شلوحي89002522427001013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيزينب محمد عبد الزهره سعيد89012522427001026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيعبير اسد عبادي عبد العباس89022522427001030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيفاطمه ناصر رسن جزار89032522427001038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيقاهره مجبل سماره عبد علي89042522427001039
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيميناء نومان بالل حساني89052522427001043

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيورود نبيل عبد الكاظم معيوف89062522427001047

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيآمنه فارس محمد عمران89072522427003001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائياحالم يحيى محسن عبد الزهره89082522427003002

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحنين احمد عباس جاسم89092522427003004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيختام عزيز عظيم عباس89102522427003005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيرفاه عمار عبد الكاظم راجي89112522427003006

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيرقيه حسن خيري غانم89122522427003007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزينب كاظم يوسف عبد89132522427003009

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيسجى محمد خيري غانم89142522427003010

كلية االثار/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيسلوى علي عدنان مطر89152522427003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيضمياء رسول عبد علي جابر89162522427003012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيفاطمه جعفر خيري غانم89172522427003013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيفاطمه حيدر حاتم كاظم89182522427003014

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمنتهى علي غالي عبد89192522427003018

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائينبأ محمد حسين علي89202522427003019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيهبه علي محمد عبد هللا89212522427003021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيهيفاء حسين جواد سلمان89222522427003022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيياسمين صادق رحيم شطنان89232522427003023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية691.0098.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيافراح رعد موجد راجي89242522427006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياالء رضا محمد عجل89252522427006007

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبشرى عمار ياسر خضر89262522427006018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبنين عامر ضهد مزيد89272522427006019

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيتبارك محمد سلمان ثويني89282522427006026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيجواهر سعد خضير عباس89292522427006029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحوراء جمال ارحيم عرموش89302522427006033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرباب صالح خصاف ستار89312522427006042

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرحاب قاسم عاصف عرد89322522427006044

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرحاب قاسم عاصف عرد89332522427006045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرقيه هادي محمد مايوس89342522427006051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء اسعد كريم ليلي89352522427006054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء حاكم صالح انديوي89362522427006056

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء سليم ريه فرحان89372522427006058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء عدنان عكلو مضيجر89382522427006061

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء علي هاشم كاطع89392522427006063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء مرزوك راهي عباس89402522427006065

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب احمد هادي غيدان89412522427006066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب حميد علي حجيل89422522427006069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب عبود محمد مايوس89432522427006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب علي مكين حسون89442522427006073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب نعيم رحيم كريم89452522427006076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب ياسر كطان نديمر89462522427006077
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كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيساره عايد عبد الكاظم صحيو89472522427006079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسجى رزاق عبد عبود89482522427006081

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسكينه فاضل جيثوم جياد89492522427006084

كلية الفقه/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسكينه كامل حسن حبوس89502522427006085

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيضحى عقيل عبد الرسول اركان89512522427006090

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيضحى محمد راضي احمد89522522427006091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيضحى هادي محمد عجل89532522427006092

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعذراء ناصر عبد الحسين كاظم89542522427006097

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيغدير شاكر حسين عبد89552522427006101

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية549.0078.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه اياد اجليدان عجيمي89562522427006102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه خليل عواد كاطع89572522427006104

كلية اآلداب/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه عبد الزهره طالب تركي89582522427006107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه عبد المنعم عبد محمد89592522427006108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه عبد خضير عبد هللا89602522427006109

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيكفاء حسين حمزه عليوي89612522427006114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيكوثر احمد كاظم حنتوش89622522427006116

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمروه كريم قاسم كريم89632522427006118

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمريم رحمن حليم حرابه89642522427006120

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمها عباس شنيار دخيل89652522427006127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينور علي هادي فليفل89662522427006136

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينورق صبار حمد حسين89672522427006138

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيهبه فاضل عزيز نغيمش89682522427006139

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيأسراء مالك عباس سلطان89692522427014001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيارزاق حمزه كماز وزواز89702522427014002

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياسراء سالم كريم عبد الحسين89712522427014004

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيتبارك علي مردان موسى89722522427014007

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحنين حميد كاظم جاسم89732522427014010

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحوراء علي حسن خلف89742522427014011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيخالده وطن مطير الهيد89752522427014012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيدنيا رحيم كاظم هادي89762522427014014

كلية االثار/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيرقيه فرج كريم منصور89772522427014022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيرويده كاظم جواد هوان89782522427014023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزهراء سعدون حسين مختاض89792522427014024

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب كامل كاظم هاشم89802522427014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيعبير كريم حسين محمد89812522427014041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيغفران فاضل هالل مطلك89822522427014044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيفاطمه ياسين عبد الحسين عبد الرضا89832522427014047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيفلحه جايش جعفر جبر89842522427014049

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمالك محمد علي حبيب89852522427014053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائينوره سالم مغيزل عبيد89862522427014059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14الخارجياتاحيائيآمنة طاهر مسلم ماشي89872522428050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86الخارجياتاحيائيازهار حميد رحيل علي89882522428050014
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57الخارجياتاحيائياساور ميثم عبودي هادي89892522428050017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43الخارجياتاحيائياستبرق كريم درويش مجيد89902522428050020

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00الخارجياتاحيائياسراء جاسم عبد االمير عبد89912522428050022

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29الخارجياتاحيائيافراح محمد رحيم مرسول89922522428050046

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14الخارجياتاحيائيانوار احمد حسن فاضل89932522428050064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00الخارجياتاحيائيايات نعمان كركاد مريدي89942522428050073

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71الخارجياتاحيائيبتول احمد حسن ياسر89952522428050089

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14الخارجياتاحيائيبراء ثامر حبيب عيدان89962522428050099

كلية القانون/جامعة الكوفة601.0085.86الخارجياتاحيائيبنت الهدى عبداالمير مجيد ذهب علي89972522428050111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86الخارجياتاحيائيبنين عالء محمد هادي89982522428050122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0082.86الخارجياتاحيائيبنين علي حسين عيدان89992522428050124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29الخارجياتاحيائيتبارك جواد محمد عيسى90002522428050138

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29الخارجياتاحيائيتبارك عدي عبد هللا بلو90012522428050140

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0084.43الخارجياتاحيائيجيهان هادي عزاوي ابو الهيل90022522428050158

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86الخارجياتاحيائيحنين جواد كاظم ناجي90032522428050167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71الخارجياتاحيائيحنين علي خضير عباس90042522428050173

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29الخارجياتاحيائيحوراء حامد حسن علي90052522428050180

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14الخارجياتاحيائيحوراء صالح مهدي حسين90062522428050190

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29الخارجياتاحيائيحوراء عباس مدلول شمخي90072522428050194

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43الخارجياتاحيائيحوراء علي فاهم جهادي90082522428050197

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57الخارجياتاحيائيحوراء علي هاتف مريهج90092522428050198

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0077.43الخارجياتاحيائيحوراء فليح حسن منفي90102522428050199

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57الخارجياتاحيائيرحاب تركي شويش عركوب90112522428050235

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43الخارجياتاحيائيرسل عبدالرضا عبود حسين90122522428050243

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57الخارجياتاحيائيرواء محمد راضي عبود90132522428050272

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة640.0091.43الخارجياتاحيائيزهراء احمد علوان محمد90142522428050281

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة561.0080.14الخارجياتاحيائيزهراء حيدر رزاق عبدالحسين90152522428050292

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57الخارجياتاحيائيزهراء حيدر مهدي محمد90162522428050295

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71الخارجياتاحيائيزهراء زهير عبدالحميد جاسم90172522428050299

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29الخارجياتاحيائيزهراء عبد االمير مردان رباط90182522428050310

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00الخارجياتاحيائيزهراء عيسى جاسب محمد90192522428050321

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71الخارجياتاحيائيزهراء محمد باقر محمد صادق باقر90202522428050328

كلية العلوم/جامعة الكوفة645.0092.14الخارجياتاحيائيزهراء مروي دويج حاسن90212522428050332

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14الخارجياتاحيائيزهراء مهند حسن عبد االمير90222522428050337

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14الخارجياتاحيائيزهراء نصير فليح زغير90232522428050341

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0065.00الخارجياتاحيائيزهراء هالل هاشم جبار90242522428050344

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00الخارجياتاحيائيزينب باسم درهم كاطع90252522428050349

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43الخارجياتاحيائيزينب جاسم محمد حاتم90262522428050351

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71الخارجياتاحيائيزينب عباس عبد هللا عبد العباس90272522428050369

كلية العلوم/جامعة كربالء626.0089.43الخارجياتاحيائيزينب عدي نعمه نجيب90282522428050376

كلية العلوم/جامعة الكوفة643.0091.86الخارجياتاحيائيسجى علي محيسن جواد90292522428050408

كلية االثار/جامعة الكوفة468.0066.86الخارجياتاحيائيسجى محمد ثامر عمران90302522428050410
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14الخارجياتاحيائيسمر حيدر معين حسين90312522428050419

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية448.0064.00الخارجياتاحيائيشهالء باسم عيدان هاشم90322522428050442

كلية اللغات/جامعة الكوفة582.0083.14الخارجياتاحيائيطيبه عدنان ابراهيم علي90332522428050464

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86الخارجياتاحيائيعذراء باسم كاظم عبدالساده90342522428050470

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86الخارجياتاحيائيُعال محمد باقر كاظم عبد الحسين90352522428050473

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71الخارجياتاحيائيعلياء سعد سوادي مهنى90362522428050476

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00الخارجياتاحيائيعلياء ياسين حسن مريهج90372522428050479

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0090.14الخارجياتاحيائيفاطمة حسين عبيد لفته90382522428050497

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57الخارجياتاحيائيفاطمة علي جواد سعيد90392522428050503

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627.0089.57الخارجياتاحيائيفاطمه جبار عباس خشن90402522428050513

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57الخارجياتاحيائيفاطمه جواد كاظم حسين90412522428050514

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71الخارجياتاحيائيفاطمه ظاهر عبد العظيم حسين90422522428050528

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00الخارجياتاحيائيفاطمه عامر عبداالمير جبار90432522428050529

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57الخارجياتاحيائيفاطمه محمد حربي علي90442522428050544

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0081.57الخارجياتاحيائيفاطمه مهند صالح قدوري90452522428050547

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل478.0068.29الخارجياتاحيائيفاطمه واثق رحيم عطشان90462522428050550

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57الخارجياتاحيائيكوثر وصفي محمد صالح محمد حسن90472522428050570

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29الخارجياتاحيائيمريم جودي مهدي كاظم90482522428050589

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86الخارجياتاحيائيمريم حسين ناصر طاهر90492522428050592

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0090.00الخارجياتاحيائيمريم فاضل عبدهللا عودة90502522428050603

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29الخارجياتاحيائينبأ علي محمد مهدي90512522428050628

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71الخارجياتاحيائينرجس كاظم عطوان عبود90522522428050642

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86الخارجياتاحيائينور مروخ شاهر ظيدان90532522428050673

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00الخارجياتاحيائينورالهدى رياض رزاق حسين90542522428050678

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86الخارجياتاحيائينوره عبدالستار ناصر محمود90552522428050683

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86الخارجياتاحيائيهديل احمد فيصل علي90562522428050708

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياحمد هادي حاشوش مبارك90572522511001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيالحسن علي عادل عبد الحميد90582522511001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيامجد كريم فارس سلطان90592522511001006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيامير علي وشيل لويخ90602522511001008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة672.0096.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيبحر الدين رزاق رحيم عبد ربه90612522511001011

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية530.0075.71اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين علي نعمه مبرد90622522511001025

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين محمد علي فاخر حسن90632522511001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحيدر عبد الحسين نجم عبد90642522511001031

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيسجاد حيدر راضي كريم90652522511001034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعباس حيدر عوفي سلمان90662522511001040

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن هادي حنتوش90672522511001047

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد سلمان وادي90682522511001053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر حمود عبد االمير90692522511001059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيكميل محمد سيد زاير90702522511001061

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيليث اكرم وشيل لويخ90712522511001062

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحسن علي جبار هالل90722522511001063
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد خليل سوادي مجدي90732522511001067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد رشيد حسين عليوي90742522511001068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمقتدى احمد عبد زيد شالكه90752522511001078

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيجعفر الصادق باسم محمد عبد90762522511005008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيسجاد حامد عبد الزهره جابر90772522511005017

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيعبد هللا خميس صاحب طعمه90782522511005019

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيعلي مقدام عبد اللطيف حسن90792522511005027

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيعلي هاتف خضير كريم90802522511005029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمؤمل صالح حمزه فرحان90812522511005032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد باقر اسامة شاكر خلف90822522511005035

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسن ميري90832522511005037

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد زيد عبد الحسين يوسف90842522511005039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد عالوي عبد النبي عبد90852522511005042

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمرتضى مهند محمد عبد90862522511005044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمصطفى خضير عباس جاسم90872522511005045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقييوسف نعمان عبود لفته90882522511005051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيابراهيم نجاح حسن علي90892522511007001

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياحمد عباس فارس عجمي90902522511007005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياحمد عدي خير هللا هاشم90912522511007008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياحمد علي جمعه محمد90922522511007009

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياحمد قاسم محمد علي جبار90932522511007011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامجد هادي صالح جالب90942522511007017

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير سمير عبد علي نجم90952522511007018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0061.14اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير عبد الصاحب محمد علي90962522511007019

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير قاسم رزاق محمد90972522511007024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيجاسم حسين جاسم حسون90982522511007031

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0071.14اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسن عالء عبد الكاظم حسين90992522511007040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسن محيسن عبره فيصل91002522511007043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسين جميل خضير عبد الكاظم91012522511007047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيذو الفقار عقيل ناصر عيده91022522511007065

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيزيد فيصل عبد الصاحب جون91032522511007069

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيزيد مسلم هادي صالح91042522511007071

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605.0086.43اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيصادق محمد رزاق ابراهيم91052522511007075

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيصادق محمد عبد الرضا بلوش91062522511007076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي حازم كريم جاسم91072522511007089

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي ياسين موسى عبد91082522511007102

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمثنى حسين خضير عبد91092522511007112

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم مرزوك فهد91102522511007117

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد رياض عبيد صفر91112522511007121

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد فليح شالل بزون91122522511007127

كلية القانون/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم فاضل عراك91132522511007128

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد لؤي يحيى حسين91142522511007130
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كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد مرزوك عبد الحسين حساني91152522511007131

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمسلم جاسم محمد راضي91162522511007138

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ثامر موسى جواد91172522511007142

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى حسنين جبار خضير91182522511007143

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ناجح كريم راضي91192522511007147

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيابرار محمد حميد سلمان91202522511008001

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيباقر خالد هاني حيدر91212522511008008

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيبشير احسان غائب عبد هللا91222522511008009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسن صدام حسين علي91232522511008015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسين باسم عبد االمير علي91242522511008023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسين علي هاشم عزيز91252522511008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيخليفه عادل خليفه عباس91262522511008035

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيرضوان مؤيد صادق زغير91272522511008037

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيزيد محمد عارف جبير91282522511008040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيسجاد جاسم كريم عبيد91292522511008043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيسالم حسام مراد حمزه91302522511008045

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيسلمان مضر سلمان ناصر91312522511008046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد شالكه جواد91322522511008052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعلي جميل مطرود ونيج91332522511008055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعلي رائد حسن محمود91342522511008061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعلي صباح نوري جبير91352522511008063

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعمار جعفر عبود عيسى91362522511008069

كلية االعالم/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد باسم عبد الجبار عطيه91372522511008076

كلية التربية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد هللا91382522511008079

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد حبيب ضياء محمد91392522511008081

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسين فليح حسان موسى91402522511008082

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسين مشكور حسن نعمه91412522511008083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0069.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد عادل خالد ثجيل91422522511008084

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية614.0087.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد فاضل عيدان زاير91432522511008085

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد فاضل كاظم حسن91442522511008086

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية548.0078.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم صالح عبد هللا91452522511008087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد وليد خالد جبر91462522511008090

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمسلم عدنان رسن سعدون91472522511008094

كلية الفقه/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محسن كاظم عبد هللا91482522511008100

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد شهيد طالب91492522511008101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقييوسف حسن حمادي عبد91502522511008110

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقييونس رياض جليل رضا91512522511008111

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقياحمد حيدر رزاق شمران91522522511009004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيتاج بهجت تاج اسماعيل91532522511009009

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل510.0072.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيجعفر ماجد شهيد صالح91542522511009010

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحسين بهجت تاج اسماعيل91552522511009015

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحسين علي سعيد مكي91562522511009017
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كلية االثار/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحيدر علي مجيد عزيز91572522511009023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحيدر وسام حمود هادي91582522511009026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية480.0068.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيطالب ثامر غني محمد رضا91592522511009041

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى565.0080.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعباس محمد عبد الزهره عبد الحسين91602522511009043

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رجاء هللا صيهود حميد91612522511009044

كلية العلوم/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا سباهي حميدي مرهون91622522511009046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر عبد الكاظم كربود91632522511009047

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن طه عبد الزهره91642522511009049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين سالم اسماعيل91652522511009050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية497.0071.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين مسلم هادي91662522511009052

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي عامر فاضل ناجي91672522511009055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل518.0074.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي موسى جعفر باقر91682522511009062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيكرار رعد عبد الحميد جاسم91692522511009065

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمالك حسين رحمن لطيف91702522511009068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد الحسين نجف جازع91712522511009071

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم جبر91722522511009073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسن فالح نجم محمد91732522511009074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0091.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد حيدر مجيد سعيد91742522511009076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى جواد احمد كاظم91752522511009077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمصطفى رحيم هادي عبد علي91762522511009083

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عباس شعيل محمد91772522511009085

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عالء حسين حمزه91782522511009086

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك644.0092.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمنتظر رحيم سلهو مشكور91792522511009089

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيمهدي عاصم كاظم صاحب91802522511009091

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيياسين قصي عبد الوهاب ياسين91812522511009097

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقياحمد خضير عواد عبد هللا91822522511010001

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيحسين فاهم ذياب جاسم91832522511010005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد الفتاح علي يعقوب91842522511010014

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمجاهد مازن عبد الجبار حسين91852522511010020

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمجتبى علي عبيد عبد علي91862522511010021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن راضي سرهيد91872522511010025

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية527.0075.29اعدادية ميسان للبنينتطبيقيامير سالم ياسين محمد علي91882522511011005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية ميسان للبنينتطبيقيحسن حيدر حياوي حمزه91892522511011009

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية ميسان للبنينتطبيقيزمان محسن علي ديكان91902522511011016

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية703.00100.43اعدادية ميسان للبنينتطبيقيزين العابدين حسين جاسم انغيمش91912522511011017

كلية التربية/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمحمد علي صاحب كاظم كباشي91922522511011037

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمرتضى عبد هللا محمد خضير91932522511011041

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمنتظر حسين حسن نصيف91942522511011045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد هادي عبد الزهره91952522511012004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحيدر خالد عزيز عبد91962522511012019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية466.0066.57اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيرسول عباس محمد خضر عباس91972522511012022

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعبد المحسن عالء قحطان نشمي91982522511012033
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قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيكاظم نعمه محمد هجول91992522511012043

كلية الفقه/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمد المهدي عماد معن خواره92002522511012046

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمد باقر حيدر راجي مطر92012522511012047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمد سعد محمد هاشم92022522511012052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمد سعيد محمد عبد عون92032522511012053

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمرتضى جبار فرج حمود92042522511012059

كلية التربية/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية العزة للبنينتطبيقيصادق عبد االمير هاتف عباس92052522511016006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية العزة للبنينتطبيقيصفاء صالح عبد الجليل نعمه92062522511016007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد عباس92072522511016008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيكرار حسين مسلم حسون92082522511016011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحسن عبد الحسن جري سلمان92092522511016013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحمد عادل شاكر علي92102522511016015

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية العزة للبنينتطبيقيمسلم زكي عبد االله جاسم92112522511016018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية العزة للبنينتطبيقيمصطفى رحيم بناي سراج92122522511016021

كلية التربية/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيبشار حسين جاسم كاظم92132522511018004

كلية العلوم/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيحسنين رائد عبد زيد حمود92142522511018009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيحيدر رزاق مزهر صاحب92152522511018018

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيرضا حيدر حسن جواد92162522511018021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعباس رزاق جواد كاظم92172522511018025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعباس محمد سعيد سلمان حسن92182522511018028

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد عبد علي92192522511018029

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمالك احمد عبد ساجت92202522511018039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمجتبى ماهر حسين حياوي92212522511018040

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة673.0096.14اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد محمد حسن عبد الحسين92222522511018042

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمرتضى ثائر وثيق عبد الحسين92232522511018044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة673.0096.14اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمصطفى علي هادي حسين92242522511018045

كلية التربية/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية االبراج للبنينتطبيقيحسين عكاب ذياب غالب92252522511023002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية االبراج للبنينتطبيقيحمزه كريم عبد ابراهيم92262522511023003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية االبراج للبنينتطبيقيعباس فاضل جاسم حمادي92272522511023004

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقياحمد نصير رشيد حسان92282522511026002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيعباس فاضل راهي عباس92292522511026010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمؤمل حسين فاخر عبد المهدي92302522511026019

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى قاسم محمد دغيم92312522511026023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينتطبيقيايمن عايد فهد عبود92322522511027004

كلية العلوم/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينتطبيقيحسين عبد الكاظم داخل حبيب92332522511027006

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنينتطبيقيميثم طالب ابو كونه جالب92342522511027019

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية526.0075.14ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقياحمد طالب ظاهر حمندي92352522511031001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيامير احمد رحيم مزعل92362522511031002

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسن مهند جهلول اشيرم92372522511031004

كلية العلوم/جامعة القادسية553.0079.00ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسن هادي صالح حسين92382522511031005

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعباس عمران منذور منسي92392522511031017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعباس وسام فاضل عباس92402522511031019
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كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعلي احسان منذور منسي92412522511031021

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعلي عبود عبد هللا كنعان92422522511031024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعلي محمد ثجيل عبد الحسين92432522511031025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيفاضل عباس صالح خضير92442522511031027

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمحمد مهدي مهند حافظ حسين92452522511031035

كلية التربية/جامعة القادسية461.0065.86ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمرتضى حيدر داخل كاظم92462522511031036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمرتضى محمد فاضل ساجت92472522511031037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمصطفى حيدر داخل كاظم92482522511031038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية التحرير للبنينتطبيقيامير باقر محمد حسين موسى92492522511033003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين علي هادي مسلم92502522511033008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيصادق نعمان حاتم حسين92512522511033011

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي حيدر محمد جدوع92522522511033021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد باقر قاسم عبد المهدي عباس92532522511033025

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد حسين كاظم مريون غانم92542522511033026

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمصطفى حسن كامل باقر92552522511033029

كلية التربية/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيامير باسم محمد عبد92562522511035003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر452.0064.57اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيبشير كاظم جبير راضي92572522511035009

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيحيدر كاظم محمد عبد الرضا92582522511035013

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيعباس حسين عبيد عطية92592522511035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيعلي صبار راضي عبد92602522511035023

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيمحمد زايد مردان ذيبان92612522511035033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيمحمد يوسف عبد حسن92622522511035035

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيضياء منير عبد الرسول عبد الرزاق92632522513003001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين محمد عبد المنعم92642522513003002

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عالء محسن رسول92652522513003003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر علي محمد جواد عبد هللا92662522513003004

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيمنتظر وليد خنجر راضي92672522513003005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0067.57األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيجعفر فارس شريف جهادي92682522513005004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيحسن كاظم محمد عبد هللا92692522513005005

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0066.57األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيحسن محمد رحمه صادق92702522513005006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0082.43األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيحسين حيدر فخري باش اغا92712522513005010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة666.0095.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيرحمن فتحي معين عبد92722522513005013

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.0088.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي حسن علي فضل92732522513005017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي رضا عادل زهير حمودي92742522513005018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0093.57األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد اياد علي حسين92752522513005019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد باقر ظافر عدنان مهدي92762522513005021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد694.0099.14األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد رضا مصطفى مالك عبد علي92772522513005025

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية537.0076.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد عقيل سوادي شمران92782522513005027

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمصطفى عبد الحسين كاظم محمد علي92792522513005032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0068.71األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيهاشم جليل سلمان جليل92802522513005034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيياسين جاسم عبد المحمد محسن92812522513005035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين ياسر باقر حسين92822522513007001
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قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمنتظر اثير خالد عبد الجبار92832522513007005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء677.0096.71ثانوية ايليا االهلية للبنينتطبيقياحمد فالح حسن عبد92842522513008001

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية ايليا االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد جابر راضي92852522513008005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية عاصمة الثقافة االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسين عبد هللا مشعل92862522513010002

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00ثانوية عاصمة الثقافة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد كاظم حسن92872522513010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية عاصمة الثقافة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر وسام عبد الرزاق ابو التين92882522513010007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيحسين يوسف جواد كاظم92892522513012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيحيدر عامر عبد العزيز مجيد92902522513012002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية537.0076.71االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيعلي عامر عبد العزيز مجيد92912522513012003

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0075.14االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيمحمد ظافر عبد الحسين مهير92922522513012004

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0072.57االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيمنتظر نبيل ناجي خضير92932522513012007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86االهلية للبنين (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيمهدي خلدون تقي محمد علي92942522513012008

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد حاتم كريم ياسين92952522513013003

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0089.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر هاني عبد الحسين92962522513013004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية533.0076.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد علي عباس يونس92972522513013007

كلية العلوم/جامعة بابل491.0070.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيامير كريم ناجي شمران92982522513013010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن حسام عبد الرزاق عطيه92992522513013014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية537.0076.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عامر عبد الهادي حسن93002522513013016

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عمار محمد موسى غني93012522513013019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد زكي ياسين93022522513013020

كلية القانون/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسنين فارس حسن خلف93032522513013023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين مرتضى عبد الجليل زغير93042522513013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيخالص عارف هنون دبيس93052522513013028

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد صاحب راجي93062522513013031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسام صباح حميد93072522513013032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسيف الدين وحيد عبود فاهم93082522513013033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيضرغام علي مظلوم كاظم93092522513013034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعباس ابراهيم مالك خلف93102522513013035

كلية القانون/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد الحليم هيثم عبد الحليم عبد االمير93112522513013038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خضير شهيد عمران93122522513013039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد هللا حسين93132522513013040

كلية التربية/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد حسين سلمان93142522513013042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر جواد طلبه93152522513013044

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد كطران مجارح93162522513013045

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي صاحب عباس عبد زيد93172522513013047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي طالب شنان ابراهيم93182522513013048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل ظاهر93192522513013049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي مسلم خضير كاظم93202522513013052

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي مقداد علي حسين93212522513013053

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي مهند صفاء سلمان93222522513013054

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعمار عقيل حيدر محمد93232522513013057

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكرار مهدي وهاب مهدي93242522513013061
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كلية التربية/جامعة الكوفة628.0089.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد الصدر ستار جبار بجاي93252522513013064

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت552.0078.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حيدر رحمان تعبان93262522513013065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد جعفر جواد كاظم جابر93272522513013067

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن نصير عدنان طالب93282522513013068

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598.0085.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا حيدر ناجي محمد حسن93292522513013072

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي احمد حميد احمد93302522513013075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد قيصر حسون علي93312522513013077

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية664.0094.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مشرق لطيف عبد االمير93322522513013079

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صالح حمزه عبد93332522513013087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ميثم نجم عبد93342522513013090

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمقتدى معمر مراد مكي93352522513013097

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حافظ عبد االمير مجهول93362522513013099

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عباس فليح مجيد93372522513013100

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمهدي منتظر نوري علي93382522513013102

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيموسى علي عدنان ناصر93392522513013103

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية490.0070.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيموسى محمد ناصر جياد93402522513013104

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقينور الحسين عبد الحكيم عبد الكاظم اسماعيل93412522513013106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقييحيى جواد غانم مظلوم93422522513013109

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقييحيى جواد كاظم جابر93432522513013110

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقييوسف احمد شكران جياد93442522513013111

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقياثير عبد المحسن جليل شعشاع93452522513014001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيجعفر محمود شاكر ناجي93462522513014002

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيحسنين قاسم حسن عبد العباس93472522513014003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيحسين هادي جعيالن مجالد93482522513014004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيحمزه حيدر جبار علي93492522513014005

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد جواد امانه93502522513014006

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0076.29ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد كريم كاظم93512522513014007

كلية القانون/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حامد فرحان عناد93522522513014008

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر كاظم ديري بارح93532522513014012

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمنصور سالم طراد خضير93542522513014016

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد خضير جابر93552522513023002

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسن علي خادم93562522513023005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحيدر شهيد لفته راضي93572522513023006

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيقصي رايد عيدان كريم93582522513023011

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد ناصر عطاء هللا محيسن93592522513023012

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمسلم عبد الزهره عكش عبد زيد93602522513023015

كلية العلوم/جامعة القادسية481.0068.71ثانوية رواد السالم االهلية للبنينتطبيقيامير عباس علي حسين93612522513026001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية رواد السالم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صاحب نجيب جابر93622522513026003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد اسامه علي عبد الرضا93632522513030001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيجعفر علي جعفر طاهر93642522513030005

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعباس حسن راضي حمادي93652522513030010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الكاظم احمد93662522513030012
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كلية التربية/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي مفيد عبد الرسول عباس93672522513030014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد كميت منصور عبد المحسن93682522513030015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عباس كاظم جودي93692522513030016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقياحمد زهير محمد طاهر93702522513031002

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0067.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقياحمد مؤيد عبد صالح93712522513031004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيامير فؤاد محمد سعيد عبد العظيم93722522513031006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيجعفر الصادق جاسم كاظم عبيد93732522513031008

كلية القانون/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحبيب هللا بهاء الدين صادق عليوي93742522513031011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسن عصمت احمد محمد علي93752522513031012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين فاضل حسن طه93762522513031014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسن علي حسن93772522513031015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيرضا علي محمد عباس93782522513031016

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيروح هللا اسعد قدوري جعفر93792522513031017

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيريسان اياد عدوان دهراب93802522513031018

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية549.0078.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عدنان عبد مناف حسين93812522513031019

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيضرغام وعد محمد علي93822522513031020

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعباس علي سالم رجيج93832522513031022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن شناوي عوده93842522513031026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي صفاء طاهر إبراهيم93852522513031028

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل محمد رضا93862522513031029

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي فالح حسن عبد93872522513031030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي مهند حاكم موسى93882522513031032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعلي يوسف مدلول جبر93892522513031033

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعمار احمد جواد كاظم93902522513031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر طاهر إبراهيم93912522513031035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى601.0085.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد تايه عبد زيد حسن93922522513031041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم عبد جيثوم93932522513031042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين زاير كاظم عاتي93942522513031043

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي هادي93952522513031044

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا ماجد عبد الكاظم جياد93962522513031045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل فرحان كشاش93972522513031048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جواد كاظم93982522513031049

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي قاسم محمد حسين93992522513031050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم608.0086.86ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد انتيش ثجيل94002522513031052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد محمد سعد94012522513031054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عقيل مسلم راضي94022522513031055

كلية القانون/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الزهره ناصر حسين94032522513031059

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقييوسف محمد حسن طريني94042522513031060

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد توفيق عيدان حميد94052522513033001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد صادق جياد حنظل94062522513033003

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامير انيس مهدي هادي94072522513033007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامير حازم صاحب ناجي94082522513033008

230 من 224صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

النجف 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامير رشيد شهيد سلمان94092522513033010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامير هادي نجم عبد هللا94102522513033011

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد شاكر شريف94112522513033012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل495.0070.71ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسن وديع هادي كاظم94122522513033013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسنين يعقوب يوسف عبد نور94132522513033014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين كاظم محمد جواد ابو القاسم94142522513033015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد فالح حميد94152522513033016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين مجباس كريم مطر94162522513033019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي الرضا حسن محمد سلمان94172522513033021

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623.0089.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيفرقان فالح حسن سرحان94182522513033028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمؤمل حسين حاتم ساجت94192522513033029

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية531.0075.86ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمالك احمد حنون عبد الحسين94202522513033030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد عبد الحسين94212522513033031

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا رائد كاظم محمد جواد94222522513033036

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية532.0076.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد زيد معن حسن94232522513033037

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598.0085.43ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتظر ظاهر حسن عبد الخضر94242522513033043

كلية علوم البحار/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمرتضى وسام كامل حسن94252522513033044

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جبار زامل رهك94262522513033046

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0076.86ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسين نعيم عكلو94272522513033047

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.86ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ناظم حسن منهل94282522513033048

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية540.0077.14ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمنتظر اسعد مهدي سعيد94292522513033049

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمهدي حيدر رزاق حسن94302522513033052

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقياحمد فالح حلواص ياسين94312522515002002

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين488.0069.71اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقياويس قيس هادي سيد94322522515002003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيجعفر حافظ جبار سبتي94332522515002005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء محمد حمود94342522515002009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار عايد عبود غانم94352522515002010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد جعفر محمود احمد94362522515002022

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن جاسم كريم94372522515002023

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كامل جاسم عباس94382522515003001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيحسين اسماعيل خليل خلف94392522515004004

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حازم شنان جابر94402522515004013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس عبد زيد عطيه94412522515004017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة503.0071.86ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمؤمل هاشم مهدي صالح94422522515004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0062.86المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقيبسام فليح عجيل لفته94432522515010004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة445.0063.57المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقيعباس حسن يونس بلو94442522515010010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0060.00المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقيمحمد ابراهيم صادق جعفر94452522515010026

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية القصواء المسائية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى أحمد جبار كاظم94462522515012002

كلية التربية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيابو الحسن بدر صادق هاشم94472522517006002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقياسحاق رشيد خلف حوشان94482522517006003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيامير عامر ناصر علوان94492522517006004

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0077.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيحسن فالح جخيور ضاحي94502522517006005
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كلية العلوم/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجاد عبد االمير حميد اسماعيل94512522517006006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسالم كاظم محمد هاني94522522517006008

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيصادق ياسين صالح هاني94532522517006009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيضرغام سالم فيصل عبود94542522517006011

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعباس ناجي حاجم داخل94552522517006013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية490.0070.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعبد هللا سعد شالكه غالي94562522517006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعالء فيصل حبيب عباس94572522517006015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعلي حران حسين وطبان94582522517006017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعلي حسين عبيس حسن94592522517006018

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمحمد علي محسن فرج94602522517006022

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29الخارجيونتطبيقيعبد هللا هاني عبد الرزاق مال هللا94612522518001103

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية526.0075.14الخارجيونتطبيقيعلي موسى محمد راضي94622522518001136

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0070.29الخارجيونتطبيقيمحمد شهيد جواد شلتاغ94632522518001178

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0066.14الخارجيونتطبيقيمصطفى خالد عالوي عيسى94642522518001219

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0066.43الخارجيونتطبيقينور االمير كاظم جواد كاظم94652522518001230

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيآمنه سالم عباس محمد94662522522003002

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيآيه صادق عباس كريم94672522522003005

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612.0087.43اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيأيه ناصر مدلول حسين94682522522003006

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيايه شهاب محمد ابراهيم94692522522003012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيبتول احمد حسين مودر94702522522003013

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية546.0078.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيحسنى فالح مهدي عبد الرزاق94712522522003022

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيحوراء زهير عباس فهد94722522522003024

كلية العلوم/جامعة الكوفة659.0094.14اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيخديجه تالي سهيل عطوان94732522522003025

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيرشا مبارك موسى رملي94742522522003029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيريام جاسم خليل فياض94752522522003032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيريحانه حيدر سعيد جاسم94762522522003033

كلية التربية/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيزينب صالح سعودي جبر94772522522003049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيزينب عبد الخالق جميل خلف94782522522003050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء541.0077.29اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيزينب عبد الرضا مجبل حميد94792522522003051

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة681.0097.29اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيزينب مصطفى محي حمد94802522522003057

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيساره حسن كاظم عبد94812522522003059

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيسجى محمد صالح مهدي94822522522003061

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيشهد صالح محمد حسن حمد94832522522003062

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيغدير اياد علي هادي94842522522003070

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيفاطمه حامد سلطان حيدر94852522522003074

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيمريم مازن حسوني خشان94862522522003081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل429.0061.29اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيمريم مصطفى معين جابر94872522522003082

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0066.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقينبأ علي مروه حسن94882522522003084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية الالذقية للبناتتطبيقينبأ محمد جمعه محمد94892522522003085

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقينور الزهراء جاسم سعيد سلمان94902522522003086

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية الالذقية للبناتتطبيقينور عادل هاتف محمد94912522522003090

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الالذقية للبناتتطبيقينورا غسان سوادي خضير94922522522003091
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كلية اللغات/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيهبه ناصر رحيم منصور94932522522003092

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيهال سعد محمد علي هادي94942522522003093

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية الالذقية للبناتتطبيقييسر عدي سعيد جاسم94952522522003094

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقييسر كريم نصيف جاسم94962522522003095

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0064.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياخالص هادي وحيد محمد94972522522004001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة469.0067.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياسماء خضر حرب هليل94982522522004002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة525.0075.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقياالء قصي مشكور عليوي94992522522004005

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيبتول يوسف يحيى يوسف95002522522004007

كلية التربية/جامعة الكوفة515.0073.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيتبارك فدعان علي طشاش95012522522004013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى616.0088.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيتبارك نديم كاظم جواد95022522522004015

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0080.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيحوراء صباح مثقال عبد95032522522004016

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0073.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيحوراء كويت عبود عليوي95042522522004019

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيحوراء مصعب عبد المهدي مزعل95052522522004020

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيرسل سعد كريم عبود95062522522004024

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0078.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيرقية عبد الحسين توفيق محمد95072522522004025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0074.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيرقيه حيدر محمد كاظم95082522522004026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0080.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيزهراء رياض عبد الرضا عباس95092522522004029

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيزهراء مازن غانم خلف95102522522004034

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيزينب حيدر عالوي عبد الحسين95112522522004039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيسرى سعد حميد شنشول95122522522004050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0070.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيشكران قاسم متعب جبار95132522522004051

كلية العلوم/جامعة الكوفة659.0094.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيطيبه مجيد عبد زيد عريبي95142522522004053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0060.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيعلياء محمد حسن احمد عبد علي95152522522004055

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيغدير حيدر عباس محيسن95162522522004056

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة631.0090.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيفاطمه بشير شاكر محمود95172522522004058

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0075.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيفرح عبد الزهرة عباس جودي95182522522004065

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيفضه عادل شداد طبر95192522522004067

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيمسار عامر عبد الرضا حسين95202522522004073

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0067.86(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيمسار مهند عليوي مدلول95212522522004074

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0080.14(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيمالك مظفر عبد الجليل يوسف95222522522004075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0063.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينبأ حسام حسين غالي95232522522004077

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينرجس صالح عزيز مجيد95242522522004081

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة462.0066.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينرجس هيثم علي محمد95252522522004082

كلية العلوم/جامعة الكوفة639.0091.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينور خالد جباره حسن95262522522004086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينوران احمد عبد الحسين عيدان95272522522004088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0061.29(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيهاجر حسين علي محمد95282522522004089

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيرقيه عدي غانم سعد95292522522020005

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيغدير احمد سعد سلطان95302522522020009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيفاطمه احمد فيصل علي95312522522020012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة586.0083.71اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيفاطمه رشيد تين حثيث95322522522020013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0067.71اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيفاطمه رعد جبير علوان95332522522020014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيفاطمه صالح سامي محمد95342522522020015
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كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيهدى سجاد جبار جاسم95352522522020022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيآمنة باقر عبد علي عواد95362522522024001

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيبلسم عيسى عيدان موسى95372522522024007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيبنين رائد حسين علي95382522522024008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيبنين محمد حميد هاشم95392522522024011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيتقى باقر عبد علي عواد95402522522024012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيحوراء حمودي ناجي حسين95412522522024014

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد االمير مهدي95422522522024025

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيغدير حبيب عبد الساده حمود95432522522024038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيفاطمة محسن كاظم حسن95442522522024041

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيفاطمه عالء نعمة محمد95452522522024044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزهراء حسين عالوي عبد الحسين95462522522024055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية االشراق للبناتتطبيقيايات عقيل امير جبر95472522522037001

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية االشراق للبناتتطبيقيرؤى صالح عدنان حسن95482522522037004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية االشراق للبناتتطبيقيعذراء عبد هللا صخيل كاظم95492522522037006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد هللا عبد المجيد عبيد95502522524003001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيدانيه مقداد غازي هادي95512522524003002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيرؤى حسنين عبد الزهرة حسين95522522524003003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيفاطمة زهير محمد باقر عبد95532522524003005

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0081.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيبتول ثمين عبد الحسن عبد الرضا95542522524004003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيرقيه محمد مجيد عباس95552522524004004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء690.0098.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيزهراء حامد عباس كريم95562522524004005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0087.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيزهراء سعد حسين كاظم95572522524004006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيزينه عالء احمد حسين95582522524004008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيسرور محمد نيشان علوان95592522524004010

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيشهد سالم عباس محمد95602522524004011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة682.0097.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيطيبه احمد جابر ياسين95612522524004012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة628.0089.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيعال رائد قاسم عبد95622522524004013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة681.0097.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيفاطمه حسين حيدر محمد95632522524004014

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0079.29(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيفاطمه محمد عبد الستار احمد95642522524004016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0068.71(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيفاطمه مفيد عبد الرسول عباس95652522524004017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0064.43(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيكوثر سعيد محمد ياسين95662522524004018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0069.57(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيمريم مشتاق عبد االمير محمد حسين95672522524004019

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء673.0096.14(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيهدى صباح عبد المهدي عبد الكريم95682522524004020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيانتصار علي كاظم جبر95692522524005002

كلية التربية/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرباب جاسم حمودي منديل95702522524005003

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0071.71االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيتبارك حيدر اموري غانم95712522524007001

كلية العلوم/جامعة الكوفة653.0093.29االهلية للبنات (ع)اعدادية العقيلة تطبيقيفاطمه عامر عبد المهدي جبار95722522524007005

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية548.0078.29ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيزينب احمد عباس علي95732522524011002

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيزينب سعد غانم عافص95742522524011003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيزينب عقيل جعفر سعيد95752522524011004

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيضحى سعد عباس كصاد95762522524011006
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيفاطمة محمد مهدي كاظم عباس95772522524011007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة682.0097.43ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقينور فهد حمد عبد هللا95782522524011009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء664.0094.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيآيات احمد جدوع محمود95792522524014001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيانق عمار جبار مهدي95802522524014005

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيبسمله ايفان ميثم مهدي95812522524014006

كلية التربية/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيحنين حسين صالح مهدي95822522524014008

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية547.0078.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيرقيه نزار عبد الحبيب يوسف95832522524014009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء خليل ابراهيم محمد95842522524014011

كلية اللغات/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد سعيد باقر محمد رضا95852522524014013

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيسما مهدي جاسم محمد95862522524014016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.0090.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيشهد حسن محمود عوده95872522524014017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيشهد عادل محمد حسين علي95882522524014018

كلية العلوم/جامعة الكوفة671.0095.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيضحى حيدر خضير عباس95892522524014019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيضحى مهند صفاء سلمان95902522524014020

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية547.0078.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيغفران عبد الحسن علي حمود95912522524014022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عزيز موسى علي95922522524014024

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيمسره احمد عبد الحسن جاسم95932522524014029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيمنار مهند حسين مزهر95942522524014030

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقينور عباس صالح مهدي95952522524014032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيهبه امير عبد الحسين علي95962522524014033

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيبتول ثائر محسن سعيد95972522524022001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيرقيه شبر جاسم محمد95982522524022003

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية612.0087.43ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيرقيه عقيل كريم متعب95992522524022004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيرقيه كريم خليل ابراهيم96002522524022005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.3291.05ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيرقيه معين علي كريدي96012522524022006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزهراء نبيل غالي جينه96022522524022007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة692.0098.86ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزينه كرار عبد االمير جواد96032522524022008

كلية القانون/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيساره عدنان حسين محمد96042522524022009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمه جعفر ابراهيم محسن96052522524022011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمه وسام جميل عبد الحسن96062522524022012

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيكوثر رضوان باقر جواد96072522524022013

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين كامل عبد الحسن96082522524025004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيمنال رائد حميد مجيد96092522524025008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين نعمه وناس96102522524033001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيمريم اديب زهير عبد االمير96112522524033002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياسراء قاسم محمد مسلم96122522526001001

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيكوثر خضير مبدر هادي96132522526001010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيمريم ازهر جاسم محمد96142522526001011

كلية التربية/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقياسراء فالح جخيور ضاحي96152522527006001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقياالء دحام كامل بجاي96162522527006002

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619.0088.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيبتول احمد زعيج معارج96172522527006003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيبنين غالب ظاهر حمندي96182522527006005
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كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيتبارك سعد عبد الزهره عبيد96192522527006007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيزهراء جبر جايان سلمان96202522527006014

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل535.0076.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيزينب جاسب خرباب جخيور96212522527006015

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيفاطمه احمد زعيج معارج96222522527006016

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيفاطمه مشعل عيد حسين96232522527006018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمريم سعد عبد الزهره عبيد96242522527006019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقينرجس كريم علوان مذبوب96252522527006021

كلية اللغات/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيهدى منذر كاظم ثامر96262522527006023

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيوفاء احمد حسن مهدي96272522527006024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيياسمين شايع عيد حسين96282522527006025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة586.0083.71الخارجياتتطبيقياسراء عبدالزهره حسين ناصر96292522528050003

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00الخارجياتتطبيقيام الحسن فاطمه مخلد عبد االمير احمد96302522528050008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71الخارجياتتطبيقيجيهان معمر مراد مكي96312522528050018

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0076.43الخارجياتتطبيقيحوراء عيسى مهدي كزار96322522528050023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29الخارجياتتطبيقيرنا ديوان عزيز عكله96332522528050036

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0077.57الخارجياتتطبيقيزهراء ليث قاسم حايف96342522528050045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0062.86الخارجياتتطبيقيزينب حازم محمود عبود96352522528050046

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0064.14الخارجياتتطبيقيزينب علي وهاب غني96362522528050052

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0074.29الخارجياتتطبيقيسجى حسن عبدالرزاق عبدالحسن96372522528050057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71الخارجياتتطبيقيسماء محمد رحمه صادق96382522528050060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71الخارجياتتطبيقيفاطمه ابراهيم محمد جواد نعمه96392522528050076
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