
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد طالب جاسم محمد12322211001001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد فارس عبد االمير عبد الكريم22322211001003

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد قيس هادي حمزه32322211001005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية االسكندرية للبنينادبياسر محمد علي نصيف42322211001006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية االسكندرية للبنينادبيأمير  علي عبيد عبد هللا52322211001007

كلية التربية األساسية/جامعة سومر464.0066.29اعدادية االسكندرية للبنينادبيامير حسين عبيد كاظم62322211001010

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية االسكندرية للبنينادبيامير رزاق حمدان فاضل72322211001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية االسكندرية للبنينادبيامير زامل حميد خلف82322211001012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية االسكندرية للبنينادبيايهم احمد جاسم محمد92322211001014

كلية القانون/جامعة بابل574.0082.00اعدادية االسكندرية للبنينادبيجاسم احمد جاسم احمد102322211001018

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين عالء عباس غني112322211001024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد هللا عقيل خضير حسين122322211001048

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي صالح مهدي سالم132322211001055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0071.14اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي طه كاظم ابراهيم142322211001057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل447.0063.86اعدادية االسكندرية للبنينادبيعمر نجم عبد هللا محمد152322211001063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية االسكندرية للبنينادبيعمران علي عمران محمود162322211001064

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية االسكندرية للبنينادبيقتيبه نايح حدود حميد172322211001066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية االسكندرية للبنينادبيكامل عالء كامل مزعل182322211001067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.0073.43اعدادية االسكندرية للبنينادبيكريم غسان عبد االمير عبد الكريم192322211001070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00اعدادية االسكندرية للبنينادبيليث عايد عبد عون دايخ202322211001071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد احمد محمد خضير212322211001073

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد موفق مهدي عبيد222322211001079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية االسكندرية للبنينادبيمصطفى احمد عبد هللا زوين232322211001085

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية االسكندرية للبنينادبيمصطفى خالد هادي حمادي242322211001086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية االسكندرية للبنينادبيمصطفى عبد هللا صبار جاسم252322211001087

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية االسكندرية للبنينادبيمعتز محمود يونس عباس262322211001090

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية االسكندرية للبنينادبينجم عالء عبد الزهره حسن272322211001093

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0064.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيابو الحسن حسين صاحب اسماعيل282322211002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبياحمد هشام عبد الحسين حمد292322211002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحسن علي شهيد حسون302322211002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحسنين علي لفته جوده312322211002005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيزين العابدين قاسم كاظم حمزه322322211002008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعبد الرحمن حسن سايب صعيب332322211002010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعبد هللا سرمد عباس محيسن342322211002011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعبد هللا علي عبد الزهره كريم352322211002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي رزاق طالب مهدي362322211002013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي عهد علي حسين372322211002014

كلية القانون/جامعة بابل569.0081.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد حسن عالوي محسن عبد ايوب382322211002018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد ناظم عباس حميد392322211002021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمرتضى عيسى كاظم حمزه402322211002023

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية الثورة للبنينادبياحمد حسين مرجون غضبان412322211003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية الثورة للبنينادبياسد حيدر كريم طرخان422322211003004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الثورة للبنينادبيالمجتبى قاسم عبد الحسين عباس432322211003005
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قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل454.0064.86اعدادية الثورة للبنينادبيامير محمد جمعه محمد442322211003006

كلية اآلداب/جامعة بابل458.0065.43اعدادية الثورة للبنينادبيامير مشتاق طالب جابر452322211003007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الثورة للبنينادبيحسين احمد جاسم عبد الحسين462322211003013

كلية القانون/جامعة بابل674.0096.29اعدادية الثورة للبنينادبيحسين حيدر عبد االمير محمد علي472322211003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية الثورة للبنينادبيحسين حيدر علي سلمان482322211003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الثورة للبنينادبيحسين عبد الحافظ عبد الحسين محمد492322211003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الثورة للبنينادبيحسين علي جابر علي502322211003018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الثورة للبنينادبيحسين عمار عباس عبد الحسين512322211003023

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الثورة للبنينادبيحيدر عباس حمزه حميدي522322211003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الثورة للبنينادبيحيدر علي طالب جبر532322211003028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الثورة للبنينادبيزيد حمزه علي داود542322211003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57اعدادية الثورة للبنينادبيسجاد حسين عباس سعيد552322211003031

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الثورة للبنينادبيسجاد حميد يحيى حمزه562322211003032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل436.0062.29اعدادية الثورة للبنينادبيعلي حسنين فالح حسن572322211003037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0085.86اعدادية الثورة للبنينادبيعلي حيدر عبد عبيد582322211003038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0072.71اعدادية الثورة للبنينادبيعلي صباح سعود ليلو592322211003041

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0065.86اعدادية الثورة للبنينادبيكرار منصور حسين سلمان602322211003042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل424.0060.57اعدادية الثورة للبنينادبيمؤمل عادل كرداح علي612322211003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الثورة للبنينادبيمؤمل قاسم عليوي سلمان622322211003044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد جبار كاظم خضير632322211003047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد رضا عادل مؤنس رسن642322211003049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد عبد الباقي محمد عبد االمير652322211003050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد غني عبد الحسن عليوي662322211003051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد فوزي عباس رزوقي672322211003052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد قاسم ساهي كاظم682322211003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الثورة للبنينادبيمرتضى عباس عبد عذاب692322211003056

كلية القانون/جامعة بابل643.0091.86اعدادية الثورة للبنينادبيمسلم حميد غازي حسن702322211003058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الثورة للبنينادبيمنتظر خالد كشاش شدهان712322211003060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.0080.43اعدادية الثورة للبنينادبييوسف امان حسين جابر722322211003065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الجهاد للبنينادبياحمد عباس زباله موسى732322211004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الجهاد للبنينادبيامير احمد كاظم عبيس742322211004002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين علي فاهم جعفر752322211004009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين نهاد كامل حمود762322211004011

كلية القانون/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الجهاد للبنينادبيسجاد محمد هليل كدوم772322211004018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الجهاد للبنينادبيصفاء علي نعمه كاظم782322211004020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الجهاد للبنينادبيصفاء هادي حنون حمزه792322211004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الجهاد للبنينادبيقيصر حسين جاسم محمد802322211004028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الجهاد للبنينادبيمجتبى رزاق كريم عبود812322211004029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الجهاد للبنينادبيمجتبى محمد عبد حمزه عباس822322211004030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية الجهاد للبنينادبيمرتضى كريم حميد عسكر832322211004033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى محمد رضا محسن842322211004036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الجهاد للبنينادبيميثم حسين عباس ناجي852322211004037

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسن عليوي عباس شاكر862322211005003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0076.43اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسين جاسم ستار عبد الحسين872322211005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسين حامد عبد الحميد كسار882322211005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57اعدادية الفيحاء للبنينادبيحيدر عدنان والي فليح892322211005007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية الفيحاء للبنينادبيزيد ميثاق قاسم علي902322211005008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43اعدادية الفيحاء للبنينادبيسجاد عامر عايد عبد المهدي912322211005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الفيحاء للبنينادبيطاهر عامر كاظم حسين922322211005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الفيحاء للبنينادبيعباس حسين محمد دحيدح932322211005011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الفيحاء للبنينادبيعباس مرتضى عبد العباس عليوي942322211005012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية الفيحاء للبنينادبيعبد هللا محسن طالب عبد952322211005014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي جالل حسن كاظم962322211005015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي سالم طالب حمود972322211005016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي شهاب سرحان راشد982322211005017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية الفيحاء للبنينادبيقاسم محمد حسن حسين992322211005019

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الفيحاء للبنينادبيكرار عبد الحسين بدر سالم1002322211005020

كلية القانون/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الفيحاء للبنينادبيمقتدى سالم حاتم نشمي1012322211005023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية الفيحاء للبنينادبيمنتظر عمار كاظم حسين1022322211005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية القاسم للبنينادبياحمد رزاق حمزه فرحان1032322211006002

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية القاسم للبنينادبيايهاب رزاق حبيب محمد علي1042322211006004

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية القاسم للبنينادبيحسن حاكم عباس كعيد1052322211006006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية القاسم للبنينادبيحسن حيدر محمد كاظم1062322211006007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان551.0078.71اعدادية القاسم للبنينادبيحسن ساهر جابر كاظم1072322211006008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية القاسم للبنينادبيحسنين حاكم حسن جبر1082322211006009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية القاسم للبنينادبيحسين راسم كاظم حسن1092322211006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية القاسم للبنينادبيحسين علي رعيف جاسم1102322211006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0071.29اعدادية القاسم للبنينادبيحسين علي عبد النبي عبد االمام1112322211006015

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية القاسم للبنينادبيحيدر محمد قدوري كاظم1122322211006018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية القاسم للبنينادبيحيدر هيثم ياسر كاظم1132322211006020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57اعدادية القاسم للبنينادبيرضا حسين عبد الحسن مراد1142322211006021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية القاسم للبنينادبيزيد علي طالب هادي1152322211006022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية القاسم للبنينادبيعباس علي جبر درموك1162322211006025

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية القاسم للبنينادبيعبد هللا حمزة عبد هللا جاسم1172322211006027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43اعدادية القاسم للبنينادبيعلي حيدر شاكر حميد1182322211006034

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية القاسم للبنينادبيعلي زغير لوعان محسن1192322211006035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل452.0064.57اعدادية القاسم للبنينادبيقاسم احمد جاسم كاظم1202322211006039

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية القاسم للبنينادبيقاسم عطية عباس حسون1212322211006040

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار425.0060.71اعدادية القاسم للبنينادبيكاظم جواد مظلوم محمد1222322211006042

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية القاسم للبنينادبيكرار محمد عبيس حمد1232322211006044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد حاكم صالح شنباره1242322211006046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد حيدر عبد الحليم ظاهر1252322211006047

كلية التربية/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد سالم عبد العال جعفر1262322211006048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد سالم حسين طالب1272322211006049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد قاسم جابر كاظم1282322211006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية القاسم للبنينادبيمرتضى عامر حميد كاظم1292322211006052
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية القاسم للبنينادبيمقتدى اسكندر مجهول فهيم1302322211006056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29اعدادية القاسم للبنينادبيمقتدى حسين ناصر عبيد1312322211006057

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الكندي للبنينادبياحمد خالد شهيد راضي1322322211007001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43اعدادية الكندي للبنينادبياحمد محمود شاكر حمزه1332322211007005

كلية القانون/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الكندي للبنينادبيحسين اياد سلمان جواد1342322211007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الكندي للبنينادبيحسين عباس مرزوك ناصر1352322211007014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل439.0062.71اعدادية الكندي للبنينادبيحسين علي خليل ابراهيم1362322211007016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الكندي للبنينادبيحسين علي نايف جمعه1372322211007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية الكندي للبنينادبيحسين قيصر عبد الخضر راضي1382322211007018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل443.0063.29اعدادية الكندي للبنينادبيحيدر علي هادي عبود1392322211007021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الكندي للبنينادبيرضا محمد حسن صالح عبد االمير1402322211007022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الكندي للبنينادبيزيد سعد عباس رحيم1412322211007023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الكندي للبنينادبيسجاد نورس سعدي حسين1422322211007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا مسلم حسين حظي1432322211007032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الكندي للبنينادبيعلي حيدر عباس تركي1442322211007034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الكندي للبنينادبيعلي خالد الطيف كريم1452322211007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الكندي للبنينادبيعلي رأفت ياسين عالوي1462322211007036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الكندي للبنينادبيعلي صالح مهدي غليوه1472322211007037

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29اعدادية الكندي للبنينادبيعلي فائق حسين عبود1482322211007038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الكندي للبنينادبيعماد محمد عبد الكاظم حسان1492322211007041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الكندي للبنينادبيعمار حيدر كاظم محمد1502322211007042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد حيدر عبد االمير مسعر1512322211007044

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد عالء محمد ناجي1522322211007049

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد علي حيدر هادي زيدان1532322211007050

كلية القانون/جامعة بابل611.0087.29اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد محسن وحيد حسين1542322211007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الكندي للبنينادبيمرتجى سعد علي حسين1552322211007052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الكندي للبنينادبيمقتدى حسين لطيف جابر1562322211007055

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية المحاويل للبنينادبياحمد صباح عبد الحسن فرهود1572322211008002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية المحاويل للبنينادبياحمد محمد مردان حمزه1582322211008003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية المحاويل للبنينادبيالهفهاف هادي احمد جواد1592322211008004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية المحاويل للبنينادبيامير اياد مالك خليل1602322211008005

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل429.0061.29اعدادية المحاويل للبنينادبيحسن حسين هادي عبد الساده1612322211008006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية المحاويل للبنينادبيحسن عباس طه ضايع1622322211008007

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين عصام ياس عبود1632322211008008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية المحاويل للبنينادبيرضا رحيم عبد الحكيم حسين1642322211008011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية المحاويل للبنينادبيزين العابدين مسلم سالم نجم1652322211008012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية المحاويل للبنينادبيسجاد علي حسين ناصر1662322211008013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان549.0078.43اعدادية المحاويل للبنينادبيسجاد علي سلمان جاسم1672322211008014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية المحاويل للبنينادبيضبيان علي عبد مطلب1682322211008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية المحاويل للبنينادبيعباس جاسم محمد حسين1692322211008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد هللا رحيم عبد الحكيم حسين1702322211008021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد هللا صدام حسين طعمه1712322211008022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل474.0067.71اعدادية المحاويل للبنينادبيعثمان ابراهيم احمد مرعي1722322211008023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عزيز موسى بطي1732322211008026

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد احمد علي حسون1742322211008029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد علي نعمه حمد1752322211008032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86اعدادية المحاويل للبنينادبيمرتضى عباس احمد عباس1762322211008034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية المحاويل للبنينادبيمصطفى لؤي حاتم عبد الحمزه1772322211008036

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية المحاويل للبنينادبيمصطفى هالل حمد برسيم1782322211008038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0061.57اعدادية المحاويل للبنينادبيمقتدى جواد كاظم زغير1792322211008039

كلية القانون/جامعة بابل577.0082.43اعدادية المحاويل للبنينادبييوسف عماد يوسف عبد هللا1802322211008041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية المسيب للبنينادبياحمد عامر مهدي عنيد1812322211009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية المسيب للبنينادبياحمد علي كزار جاسم1822322211009006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية المسيب للبنينادبيامير كريم حسين حسن1832322211009010

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية المسيب للبنينادبيامير وائل هادي عبد الكاظم1842322211009011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية المسيب للبنينادبيباقر حسين حاتم عذاب1852322211009014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية المسيب للبنينادبيباقر حيدر فارس جواد1862322211009015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية المسيب للبنينادبيباقر عباس حسين كاظم1872322211009016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية المسيب للبنينادبيحسن ضياء حميد جاسم1882322211009018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية المسيب للبنينادبيحسن علي كاظم عناد1892322211009019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية المسيب للبنينادبيحسين ستار جبار كاظم1902322211009021

كلية القانون/جامعة بابل554.0079.14اعدادية المسيب للبنينادبيحسين علي عبد الواحد عباس1912322211009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية المسيب للبنينادبيحسين علي عبد زيد عبد العباس1922322211009025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية المسيب للبنينادبيحيدر محمد مشاري كرير1932322211009026

كلية القانون/جامعة بابل563.0080.43اعدادية المسيب للبنينادبيعبد هللا فاضل حسوني علي1942322211009036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المسيب للبنينادبيعلي ابراهيم علي ابراهيم1952322211009039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية المسيب للبنينادبيعلي باسم عاجل حميد1962322211009040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حسين حمزه عبود1972322211009041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حسين طالب علي1982322211009042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حيدر صالح هادي1992322211009043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية المسيب للبنينادبيفضل عباس عبد الحسين لفته2002322211009052

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية المسيب للبنينادبيمجتبى عامر ناصر حسين2012322211009058

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد عدي عبد علي هادي2022322211009064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل609.0087.00اعدادية المسيب للبنينادبيمحمد علي كمال كاظم2032322211009065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية المسيب للبنينادبيمصطفى احمد صاحب كاظم2042322211009073

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية المسيب للبنينادبيمقتدى مسلم عبد الحسين لفته2052322211009075

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية المسيب للبنينادبيمنتظر عايد محمد مرزه2062322211009076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية المسيب للبنينادبيمهدي صباح فيحان عبد الحسين2072322211009078

كلية االعالم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية المسيب للبنينادبيمهدي محمد جواد كاظم2082322211009079

كلية اآلداب/جامعة بابل459.0065.57اعدادية المسيب للبنينادبيياسر احمد خضير داود2092322211009082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية المشروع للبنينادبياصيل ماجد محسن حمد هللا2102322211010002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية المشروع للبنينادبيحيدر حسين لهمود عبيد2112322211010007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية المشروع للبنينادبيعباس راهي كاظم شمران2122322211010010

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0060.71اعدادية المشروع للبنينادبيعبد هللا رياض جاسم كريم2132322211010011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية المشروع للبنينادبيعلي السجاد حسين حميد نصر2142322211010013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد ساجد محمد رضا أحمد2152322211011001
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد محمد خلف حميد2162322211011003

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد نجاح عبد الحمزه ناصر2172322211011005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل441.0063.00اعدادية صنعاء للبنينادبيانس عثمان شاكر لطيف2182322211011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية صنعاء للبنينادبيحسن خالد حنان سلطان2192322211011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر علي محمد عبيد2202322211011018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر محسن عباس شراد2212322211011019

كلية القانون/جامعة بابل557.0079.57اعدادية صنعاء للبنينادبيسجاد علي حسوني شكاح2222322211011021

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية صنعاء للبنينادبيسيف سعد عطية خصباك2232322211011023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية555.0079.29اعدادية صنعاء للبنينادبيسيف صالح ابراهيم جرو2242322211011024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية صنعاء للبنينادبيصفاء باسم فيصل عبد المنعم2252322211011026

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد العزيز رعد محمد حسن2262322211011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي اكرم ناجي مجيد2272322211011039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي محمد هاني جفات2282322211011045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية صنعاء للبنينادبيعمر عامر تايه محمود2292322211011048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد احمد علوان سعود2302322211011055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد فراس سعد عبد الستار2312322211011057

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى بكر ياسين خضير2322322211011062

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية صنعاء للبنينادبيمهند محمد خضير سعود2332322211011066

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0061.00اعدادية صنعاء للبنينادبيوسام حسين علوان سعود2342322211011067

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية صنعاء للبنينادبيياسر محمد صاحب ناجي2352322211011070

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية االمام للبنينادبيامير عبد الكريم حسين عبد هللا2362322211013002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية االمام للبنينادبيحسن فالح هادي شرهان2372322211013005

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية االمام للبنينادبيحسن مرتضى عبد الرسول مهدي2382322211013006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00اعدادية االمام للبنينادبيحسين رحيم حمزه سلمان2392322211013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية االمام للبنينادبيسامر صالح ظاهر برير2402322211013013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية االمام للبنينادبيسيف نصيف جاسم ناصر2412322211013019

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل432.0061.71اعدادية االمام للبنينادبيعباس صالح عبد الساده منسي2422322211013021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية االمام للبنينادبيعباس هادي شمران عطيه2432322211013023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية االمام للبنينادبيعبد هللا عباس علي دحام2442322211013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية االمام للبنينادبيعلي حسن نجم عبد2452322211013026

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية االمام للبنينادبيعلي صالح محيميد هاشم2462322211013028

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية االمام للبنينادبيعلي عبد الجبار حسين عبد2472322211013030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية االمام للبنينادبيقصي مصحب موجد عواد2482322211013032

كلية القانون/جامعة بابل573.0081.86اعدادية االمام للبنينادبيمحمد الصادق صالح كامل عبادي2492322211013035

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية االمام للبنينادبيمحمد قاسم كريم محمد2502322211013039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية االمام للبنينادبيمقتدى جاسم محمد عبد الساده2512322211013042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية االمام للبنينادبييحيى فالح مهدي عزيز2522322211013043

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل428.0061.14اعدادية االمام للبنينادبييوسف عايد محمد عمران2532322211013044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية البيان للبنينادبياحمد عباس عليوي عبد2542322211014002

كلية القانون/جامعة بابل563.0080.43اعدادية البيان للبنينادبيالحسن اياد حسن مهدي2552322211014004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0072.86اعدادية البيان للبنينادبيامير فارس عبد المجيد اسود2562322211014007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية البيان للبنينادبيجعفر نجاح محمد عبد الحسين2572322211014010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية البيان للبنينادبيحسن باقر هادي كرم2582322211014012
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل535.0076.43اعدادية البيان للبنينادبيحسن سالم حسن علوان2592322211014014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل662.0094.57اعدادية البيان للبنينادبيحسين احمد حسين حركان2602322211014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية البيان للبنينادبيحسين عالء محمد عمران2612322211014019

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية البيان للبنينادبيحيدر الكرار يقضان عباس ناجي2622322211014022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل438.0062.57اعدادية البيان للبنينادبيحيدر حسن عبد الحسين حميد2632322211014023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية البيان للبنينادبيزكي جواد عبادة ناصر2642322211014027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية البيان للبنينادبيزيد علي عبيس سلمان2652322211014029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607.0086.71اعدادية البيان للبنينادبيسجاد عبد الرضا الزم حسين2662322211014031

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية البيان للبنينادبيعباس فاضل عباس ناهي2672322211014034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل422.0060.29اعدادية البيان للبنينادبيعبد هللا احمد حسين محسن2682322211014037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية البيان للبنينادبيعالء عباس عبيد عيسى2692322211014040

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية البيان للبنينادبيعلي اياد يوسف عبد الزهره2702322211014041

كلية اآلداب/جامعة بابل473.0067.57اعدادية البيان للبنينادبيعلي حسين عبد الخضر حسين2712322211014042

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29اعدادية البيان للبنينادبيعلي سليم محسن هادي2722322211014045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86اعدادية البيان للبنينادبيعلي طالب عبيد عبيس2732322211014046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية البيان للبنينادبيعلي مقصد كزار عناد2742322211014050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86اعدادية البيان للبنينادبيكرار حاتم عبيد حبيب2752322211014057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية البيان للبنينادبيمجتبى سعد فارس كاظم2762322211014058

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0061.57اعدادية البيان للبنينادبيمحمد سليم شخير طاهر2772322211014062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل426.0060.86اعدادية البيان للبنينادبيمحمد سمير لفته عبيد2782322211014063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية البيان للبنينادبيمحمد عبد الكريم لفته كريم2792322211014065

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية البيان للبنينادبيمرتضى فاضل عبد سعيد2802322211014073

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية البيان للبنينادبيمصطفى قيصر ناهي موحان2812322211014074

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية البيان للبنينادبيمصطفى محمد كاظم جحات2822322211014075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية البيان للبنينادبيمصطفى والء كاظم نعمه2832322211014076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية البيان للبنينادبييوسف حسين عباس ظاهر2842322211014078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0071.29ثانوية الحلة للبنينادبياحمد ثائر جبار خلف2852322211015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية الحلة للبنينادبياحمد خضير عباس جاسم2862322211015002

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29ثانوية الحلة للبنينادبياركان محمود عليوي عبد الشهيد2872322211015003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية الحلة للبنينادبيحيدر عامر حسين مرزه2882322211015010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية الحلة للبنينادبيرضا علي حسين جياد2892322211015012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية الحلة للبنينادبيعالء حسن جواد كاظم2902322211015015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية الحلة للبنينادبيعلي حسن علي شمخي2912322211015016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0070.86ثانوية الحلة للبنينادبيعلي حسين جواد نادر2922322211015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية الحلة للبنينادبيعلي حميد ابراهيم ملوح2932322211015018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الحلة للبنينادبيعلي مكي جبار عكيلي2942322211015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية الحلة للبنينادبيكرار محمود عليوي عبد الشهيد2952322211015023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد حسين علي كاظم حسين2962322211015026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد مهند عقيل حسن2972322211015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية الحلة للبنينادبيمرتضى فالح حسن حسين2982322211015028

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الحلة للبنينادبيمسلم عمار مظفر عبد علي2992322211015029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57ثانوية الحلة للبنينادبيمصطفى حازم مرزه حمزه3002322211015030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.0073.43ثانوية الحلة للبنينادبيوائل احمد هادي شاهر3012322211015031
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قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل427.0061.00ثانوية الحلة للبنينادبيياسر مشرق طالب احمد3022322211015032

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية السدة للبنينادبياحمد خالد عبد الخالق كريم3032322211016001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0085.29اعدادية السدة للبنينادبياحمد فوزي مهدي سعيد3042322211016003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية السدة للبنينادبياحمد هادي جعفر جياد3052322211016004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية السدة للبنينادبيامير دوهان فضالة لفتة3062322211016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية السدة للبنينادبيجعفر فالح حسن محمود3072322211016011

كلية القانون/جامعة بابل576.0082.29اعدادية السدة للبنينادبيجواد مرتضى جليل ابراهيم3082322211016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية السدة للبنينادبيحسن عالء محمود عبعوب3092322211016015

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية السدة للبنينادبيحسن هادي كريم كاظم3102322211016018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية السدة للبنينادبيحسنين علي هاشم محمد3112322211016020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية السدة للبنينادبيحسين علي حسين شبيب3122322211016026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية السدة للبنينادبيحسين قاسم مهدي عبد الحسين3132322211016028

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية السدة للبنينادبيحسين ماجد فضالة لفتة3142322211016032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية السدة للبنينادبيرائد احمد جاسم محمد حسين3152322211016037

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل436.0062.29اعدادية السدة للبنينادبيعلي حيدر جهاد حسن3162322211016052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية السدة للبنينادبيعلي عباس حسين هاشم3172322211016056

كلية القانون/جامعة بابل614.0087.71اعدادية السدة للبنينادبيعلي عمران ساهي ذياب3182322211016057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية السدة للبنينادبيعلي قاسم حسن كماش3192322211016060

كلية القانون/جامعة بابل560.0080.00اعدادية السدة للبنينادبيمرتضى حيدر عبد الهادي عباس3202322211016073

كلية القانون/جامعة بابل560.0080.00اعدادية السدة للبنينادبيمصطفى حسن كاظم عطية3212322211016077

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية السدة للبنينادبيمنتظر موسى كاظم حسين3222322211016083

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية السدة للبنينادبييوسف هادي جعفر جياد3232322211016085

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية المدحتية للبنينادبيامير محمد يوسف واوي3242322211017003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية المدحتية للبنينادبيجمعه خضير عباس جمعه3252322211017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية المدحتية للبنينادبيحسن عايد شاكر جاسم3262322211017005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل606.0086.57اعدادية المدحتية للبنينادبيحسنين كفاح عباس جبر3272322211017008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان542.0077.43اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين محمد احمد عبود3282322211017013

كلية التربية/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين موسى ابوالروك عبد3292322211017014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية المدحتية للبنينادبيخليف كاظم حسن عليوي3302322211017016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية المدحتية للبنينادبيزيد علي حمدان عبود3312322211017018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية المدحتية للبنينادبيسجاد علي عبد راشد3322322211017019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0074.71اعدادية المدحتية للبنينادبيسيف مالك حسين حسن3332322211017021

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي قاسم حمد جواد3342322211017024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0086.43اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي كاظم طالب جاسم3352322211017026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43اعدادية المدحتية للبنينادبيكرار علي فاضل عبيد3362322211017028

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية المدحتية للبنينادبيكرار نعمه طوير جمر3372322211017029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمصطفى سعد فريح كاظم3382322211017033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية المدحتية للبنينادبيمصطفى ظاهر طالب علي3392322211017034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية المدحتية للبنينادبيمنتظر سالم عبيد راشد3402322211017035

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية الدستور للبنينادبياحمد عبد الجليل خليل شهيد3412322211018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86ثانوية الدستور للبنينادبيامير حيدر عبد الحسن كاظم3422322211018003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43ثانوية الدستور للبنينادبيامير علي ناصر سلمان3432322211018004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0061.14ثانوية الدستور للبنينادبيبالل عباس فاضل عبود3442322211018005
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كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية الدستور للبنينادبيحازم كاظم عبد الحسين سوادي3452322211018006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل483.0069.00ثانوية الدستور للبنينادبيحسين باسم عبد هللا عاصي3462322211018009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية الدستور للبنينادبيحسين عدي محسن علي3472322211018010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية الدستور للبنينادبيحسين فاضل عبد االمير عبيد3482322211018011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل645.0092.14ثانوية الدستور للبنينادبيحسين قاسم سالم كاظم3492322211018012

كلية القانون/جامعة بابل628.0089.71ثانوية الدستور للبنينادبيحسين مازن غفار ديكان3502322211018013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الدستور للبنينادبيحيدر محمد كاظم شمران3512322211018016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية الدستور للبنينادبيعمار علي عبد االمير حمد3522322211018029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل462.0066.00ثانوية الدستور للبنينادبيمحمد حمزه حسين رشيد3532322211018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86ثانوية الدستور للبنينادبيمحمد عباس فرحان طوفان3542322211018033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29ثانوية الدستور للبنينادبيمحمد علي هادي صالح3552322211018034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الهاشمية للبنينادبياحمد حامد عبد هللا خضير3562322211019002

كلية االثار/جامعة القادسية428.0061.14اعدادية الهاشمية للبنينادبيحسين جاسم كوكز سلطان3572322211019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الهاشمية للبنينادبيحسين فاضل مزهر عبد الحمزة3582322211019010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الهاشمية للبنينادبيضرغام راجح كامل بوهان3592322211019020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الهاشمية للبنينادبيعلي ثائر ماجد عبد زرزور3602322211019023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43اعدادية الهاشمية للبنينادبيكاظم محمد حسوني محمد3612322211019025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الهاشمية للبنينادبيكرار عباس كريم عبيس3622322211019026

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الهاشمية للبنينادبيمختار محمود حمزة راضي3632322211019031

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية الهاشمية للبنينادبيمصدق جواد طالب عباس3642322211019033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية الهاشمية للبنينادبيمصطفى جمال عبيس عبود3652322211019034

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0061.71اعدادية الهاشمية للبنينادبيمصطفى جميل عبد الحمزة علوم3662322211019035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الهاشمية للبنينادبيمعتز فالح كاظم حسون3672322211019037

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29اعدادية الحلة للبنينادبياحمد مرتضى عويد ابو السود3682322211020005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الحلة للبنينادبياحمد وليد طالب احمد3692322211020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية الحلة للبنينادبيامير زاهد عباس حمود3702322211020008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الحلة للبنينادبيامير عالء جواد كاظم3712322211020009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الحلة للبنينادبيامير علي عبد االمير هادي3722322211020010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الحلة للبنينادبيامير كاظم حسين هاشم3732322211020011

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الحلة للبنينادبيحسين بشار عبد الجبار كاظم3742322211020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الحلة للبنينادبيحيدر حسين علي حسين3752322211020019

كلية القانون/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الحلة للبنينادبيحيدر صالح مهدي ابراهيم3762322211020021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الحلة للبنينادبيحيدر علي حسن عبود3772322211020022

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الحلة للبنينادبيرضا محمد عبد زيد خلف3782322211020024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الحلة للبنينادبيسجاد علي كليب فرحان3792322211020026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية الحلة للبنينادبيسيف سالم محمد عبد علي3802322211020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية الحلة للبنينادبيسيف علي جاسم عبد3812322211020029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الحلة للبنينادبيعبد هللا رحيم برهي عبد3822322211020032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الحلة للبنينادبيعبد هللا علي تايه حسين3832322211020035

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الحلة للبنينادبيعلي حسام هاشم مهدي3842322211020036

كلية اآلداب/جامعة بابل452.0064.57اعدادية الحلة للبنينادبيعلي رعد شيال حمزه3852322211020038

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الحلة للبنينادبيعلي صاحب محمد ابراهيم3862322211020039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية الحلة للبنينادبيفضل كاظم عبد العباس كاظم3872322211020042

298 من 9صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد حطحوط3882322211020043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0071.29اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد خليل عليوي سلمان3892322211020046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الحلة للبنينادبيمرتضى احمد فائق عبد هللا3902322211020050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0061.29اعدادية الحلة للبنينادبيمصطفى احمد شاكر كاظم3912322211020051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الحلة للبنينادبيمصطفى احمد هادي عباس3922322211020052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل609.0087.00اعدادية الحلة للبنينادبيمصطفى ميثم كاظم جواد3932322211020053

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية الحلة للبنينادبيمنتظر احمد كيطان دهش3942322211020054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الحلة للبنينادبيمنتظر حاتم مهدي عبد3952322211020055

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية بيروت للبنينادبياحمد كريم علي شبيب3962322211021001

كلية االعالم/الجامعة العراقية504.0072.00ثانوية بيروت للبنينادبيحسين ماجد مهدي محمد3972322211021010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية بيروت للبنينادبيحيدر ابراهيم نايف ارديني3982322211021011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية بيروت للبنينادبيعلي احمد خليف عبيد3992322211021023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل456.0065.14ثانوية بيروت للبنينادبيعلي شرف عبد الحسين محمد4002322211021024

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0063.43ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد صالح مهدي مخيف4012322211021034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية بيروت للبنينادبيمصطفى سعد دواي علوان4022322211021036

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية بيروت للبنينادبيمصطفى عباس فاضل حسن4032322211021037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية بيروت للبنينادبيمصطفى علي عبد الحسين عزيز4042322211021038

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية بيروت للبنينادبيمنتظر صالح مهدي خضير4052322211021040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية بيروت للبنينادبيهاني كاظم فاضل محمد4062322211021042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل560.0080.00ثانوية بيروت للبنينادبيهمام عباس حسن عبد الواحد4072322211021043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية حطين للبنينادبيابراهيم عماد محمد عبد الحمزه4082322211022001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية حطين للبنينادبيحسن عدنان صدام باشخ4092322211022005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية حطين للبنينادبيحسن علي سالم عيسى4102322211022006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية حطين للبنينادبيحسين كريم عباس حسن4112322211022008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل434.0062.00اعدادية حطين للبنينادبيحسين وسام عبد الستار جاسم4122322211022010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00اعدادية حطين للبنينادبيسجاد محمد جعفر خلف4132322211022013

كلية القانون/جامعة بابل558.0079.71اعدادية حطين للبنينادبيعباس انس جوده عباس4142322211022016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية حطين للبنينادبيعبد هللا عز الدين صبيح شمران4152322211022019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية حطين للبنينادبيعبد هللا قاسم نعمه حران4162322211022021

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية حطين للبنينادبيعلي رضا عبيد عليوي4172322211022023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14اعدادية حطين للبنينادبيعلي رعد عبد الحسن ابراهيم4182322211022024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية حطين للبنينادبيعلي كاظم مهدي خليل4192322211022026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية حطين للبنينادبيمحمد راهي كشاش شدهان4202322211022031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية حطين للبنينادبيمحمد رزاق طعمه عبد الحسين4212322211022032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية حطين للبنينادبيمنتظر شفاء حسن برشان4222322211022038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية حطين للبنينادبيمهيمن حسين علي حسين4232322211022041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية العامل للبنينادبيحسن علي جاسم محمد4242322211023003

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية العامل للبنينادبيحسن فالح حسن عالوي4252322211023006

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0063.14ثانوية العامل للبنينادبيحمزه محمد حسين طاهر4262322211023010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية العامل للبنينادبيسيف مهند قاسم كاظم4272322211023014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية العامل للبنينادبيعباس صادق جالد علوان4282322211023016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية العامل للبنينادبيعلي حسين عبد هللا غضيب4292322211023017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43ثانوية العامل للبنينادبيعلي رافد غالب صبري4302322211023018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86ثانوية العامل للبنينادبيعلي مراد هادي يوسف4312322211023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0074.86ثانوية العامل للبنينادبيمسلم عقيل جواد كاظم4322322211023025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل546.0078.00ثانوية العامل للبنينادبيمقتدى فكرت خالد مهدي4332322211023026

كلية القانون/جامعة بابل555.0079.29ثانوية العامل للبنينادبيمنتظر ساهر عبد المحسن ناجي4342322211023027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الصديق للبنينادبياحمد محمد كامل فيصل4352322211024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية الصديق للبنينادبيجعفر ماهر ناجي غافل4362322211024008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية الصديق للبنينادبيحاتم محمد حاتم جواد4372322211024009

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية الصديق للبنينادبيحسين احمد علي جواد4382322211024010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0074.71ثانوية الصديق للبنينادبيحسين محمد حمودي كاظم4392322211024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الصديق للبنينادبيحيدر رضا طعمه شليغم4402322211024012

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية الصديق للبنينادبيزيد مسلم طاهر حسون4412322211024016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0072.00ثانوية الصديق للبنينادبيعباس عماد احمد خضير4422322211024020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية الصديق للبنينادبيعباس محمد يوسف عبيس4432322211024021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا عادل حمزة هاشم4442322211024023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا عباس فاضل عيسى4452322211024025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية الصديق للبنينادبيعلي حسين ظاهر محسن4462322211024027

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية الصديق للبنينادبيعلي عادل عيسى علي4472322211024029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0085.86ثانوية الصديق للبنينادبيعلي عماد جياد سعيد4482322211024030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86ثانوية الصديق للبنينادبيعلي مؤيد عبد الحسين جاسم4492322211024031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00ثانوية الصديق للبنينادبيفارس سعد فارس عباس4502322211024033

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الصديق للبنينادبيكرار رضا طعمه شليغم4512322211024034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية الصديق للبنينادبيكرار علي صالح الدين محمد4522322211024035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد اركان علي حسين4532322211024038

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد عبد الرزاق عبد االله عبود4542322211024040

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد كاظم حسن حسين4552322211024043

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد مهدي صالح هادي4562322211024044

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الصديق للبنينادبيمرتضى امير هاشم حسين4572322211024045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية الصديق للبنينادبيمرتضى عصام عبد علي عبد عون4582322211024046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0078.71ثانوية الصديق للبنينادبيمرتضى عقيل عبد االمير جاسم4592322211024047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0072.00ثانوية ابن سينا للبنينادبياحمد خضير عباس شدهان4602322211025001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية ابن سينا للبنينادبياحمد رعد هادي كاظم4612322211025002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0076.14ثانوية ابن سينا للبنينادبياحمد ستار جبار عسر4622322211025003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسين فاضل كريم كاظم4632322211025012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسين محمد طعمة محمد4642322211025013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية ابن سينا للبنينادبيحيدر طراد حمزه دلي4652322211025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71ثانوية ابن سينا للبنينادبيسجاد عبد الكريم محمد حسون4662322211025015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية ابن سينا للبنينادبيعبد هللا حسين هادي جدوع4672322211025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي حسين علي كرم4682322211025023

كلية القانون/جامعة بابل569.0081.29ثانوية ابن سينا للبنينادبيمحمد حسين جبار عسر4692322211025029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية ابن سينا للبنينادبيمهند مكي عبيد عبد الرضا4702322211025032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية السجاد للبنينادبياحمد حسن عباس عبد4712322211027004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية السجاد للبنينادبياحمد طاهر حميد خضير4722322211027006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية السجاد للبنينادبيايسر عمار جاسم عبيد4732322211027010

298 من 11صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية السجاد للبنينادبيحسن احمد هاشم مرزه4742322211027014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية السجاد للبنينادبيصالح مهدي صالح وادي4752322211027022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية السجاد للبنينادبيعبد السالم سعيد حسين علي4762322211027025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية السجاد للبنينادبيعز الدين عالء ناصر حسين4772322211027026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية السجاد للبنينادبيعلي سهيل عبد هللا خضير4782322211027029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية السجاد للبنينادبيعلي عامر علي حسين4792322211027031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية السجاد للبنينادبيمثنى عالوي حماده علوان4802322211027037

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد خليل جاسم محمد4812322211027038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0065.43اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد سلمان عبد عون عبود4822322211027039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد محمود جاسم صكر4832322211027041

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد نعمه هندي عايد4842322211027042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية السجاد للبنينادبيمقتدى عبد الكريم مردان عناد4852322211027046

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الكفل للبنينادبيابراهيم محمد طالب عبود4862322211028001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية الكفل للبنينادبياحمد عبد الحسين جميل حسين4872322211028003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الكفل للبنينادبيباقر تركي حمزه حسين4882322211028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الكفل للبنينادبيباقر محمد جواد كاظم4892322211028008

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الكفل للبنينادبيجعفر جهادي عبيس زغير4902322211028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الكفل للبنينادبيحسن فرحان تركي جدوع4912322211028010

كلية الفقه/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية الكفل للبنينادبيحسن محمد جعفر عزيز4922322211028011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الكفل للبنينادبيحسين سعد جابر محسن4932322211028012

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0063.14اعدادية الكفل للبنينادبيرسول سعد عبد الجاسم عبد علي4942322211028017

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية الكفل للبنينادبيرضا قيصر عالوي عبد الحسين4952322211028018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل456.0065.14اعدادية الكفل للبنينادبيزيد حسن خضير مصيخ4962322211028019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الكفل للبنينادبيزيد عايد محمد عباس4972322211028022

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الكفل للبنينادبيزيد كاظم عبد الواحد يوسف4982322211028024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الكفل للبنينادبيزيد كريم كامل عمران4992322211028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الكفل للبنينادبيزيد محمد جعفر عزيز5002322211028026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية الكفل للبنينادبيسجاد شاكر فرعون دبيس5012322211028028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0085.86اعدادية الكفل للبنينادبيسجاد يوسف سمير يوسف5022322211028030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الكفل للبنينادبيعباس علي مظلوم علي5032322211028035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الكفل للبنينادبيعلي احمد حسن عيدان5042322211028036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الكفل للبنينادبيعلي رياض هاتف حسين5052322211028038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الكفل للبنينادبيعلي كريم كامل عمران5062322211028042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الكفل للبنينادبيعمار حيدر عبد الرسول حسين5072322211028043

كلية القانون/جامعة بابل639.0091.29اعدادية الكفل للبنينادبيعمران حسين ابراهيم موسى5082322211028044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71اعدادية الكفل للبنينادبيليث حسين علي عبد هللا5092322211028050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد اياد محمد خنياب5102322211028051

كلية اللغات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد رضا وسام لطيف منذور5112322211028055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد صادق محمود يوسف5122322211028056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد عبد مسلم ذياب حسين5132322211028057

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية النيل للبنينادبياحمد علي كزار حربي5142322211029002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية النيل للبنينادبيحارث عيسى احمد عرسان5152322211029003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية النيل للبنينادبيحامد سالم جاسم هواس5162322211029004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل583.0083.29اعدادية النيل للبنينادبيحسين فاضل حسن عبيد5172322211029013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية النيل للبنينادبيحيدر سالم جواد كاظم5182322211029014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل641.0091.57اعدادية النيل للبنينادبيرسول محمد كعيب تركي5192322211029016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية النيل للبنينادبيسجاد علي محمد عمران5202322211029017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية النيل للبنينادبيشهاب رحيم حطحوط عبد5212322211029020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14اعدادية النيل للبنينادبيطيف علي معيوف شالل5222322211029023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية النيل للبنينادبيعبد االله حمزه كاظم نايف5232322211029029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر432.0061.71اعدادية النيل للبنينادبيعلي حسين عبد محيسن5242322211029039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0072.71اعدادية النيل للبنينادبيعلي حسين كوسر والي5252322211029040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0075.57اعدادية النيل للبنينادبيعلي صالح حسن علي5262322211029042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية النيل للبنينادبيعلي عمران احمد عرسان5272322211029044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية النيل للبنينادبيكرار كريم عطيه عبد هللا5282322211029051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل631.0090.14اعدادية النيل للبنينادبيمحمد رحيم كزار حربي5292322211029056

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى احمد شمخي دحام5302322211029057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى حمزه عبيد عبد هللا5312322211029058

كلية اآلداب/جامعة بابل494.0070.57اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى علي شالل شياع5322322211029059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0071.71اعدادية النيل للبنينادبيمقتدى حيدر حميد عطيه5332322211029061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل611.0087.29اعدادية النيل للبنينادبيمنتظر خليل حمزه مزعل5342322211029062

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية النيل للبنينادبيمنتظر يعرب جاسم محمد5352322211029063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية النيل للبنينادبييحيى حسين كاظم عطيه5362322211029067

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية الوركاء للبنينادبياحمد علي مهدي عبيد5372322211030002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية الوركاء للبنينادبيجاسم محمد جاسم جوده5382322211030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86ثانوية الوركاء للبنينادبيحسن محمد خلف مطلك5392322211030008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين اكرم محمد شعالن5402322211030009

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين علي حمزه كاظم5412322211030011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0066.29ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين وسام نعيم موسى5422322211030013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الوركاء للبنينادبيحيدر عادل جواد عبد5432322211030016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية الوركاء للبنينادبيزين العابدين راضي هالل حسين5442322211030018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية الوركاء للبنينادبيسيف عدنان هادي عبود5452322211030021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الوركاء للبنينادبيصادق وليد خالد حسين5462322211030022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0085.29ثانوية الوركاء للبنينادبيعبد هللا عبد الحكيم رحمان فضل5472322211030027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء577.0082.43ثانوية الوركاء للبنينادبيعبد هللا عدي عليوي شعالن5482322211030028

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي سالم عبد الحسين تومان5492322211030031

كلية القانون/جامعة بابل591.0084.43ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي محمد جبر جراد5502322211030033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية الوركاء للبنينادبيعمار صابر مخيلف كريم5512322211030035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد جاسم عويد جاسم5522322211030038

كلية التربية/جامعة سامراء460.0065.71ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد صادق حمزه هادي فضل5532322211030040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد عادل عاشور غافل5542322211030041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد محسن دلف جاسم5552322211030045

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الوركاء للبنينادبيمنتظر محمد عبيد حسن5562322211030050

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الوركاء للبنينادبيمهدي احمد مهدي منسي5572322211030051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية الوركاء للبنينادبيهاشم عدنان هاشم عباس5582322211030052

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الوركاء للبنينادبييونس جعفر عيدان كاظم5592322211030054
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيامير حسين عبيس جاسم5602322211031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيحيدر محمد نظام مالك5612322211031006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعبد هللا عايد عبد الساده سلمان5622322211031011

كلية اآلداب/جامعة بابل449.0064.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعلي كريم كاظم عبيس5632322211031015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعلي محمد عبد الكاظم حميد5642322211031016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيكرار حسين حسون عبيس5652322211031018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمحمد عالء عباس كاظم5662322211031020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمصطفى عبد االمير حياوي عبادي5672322211031022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيموسى فاضل موسى عبادي5682322211031023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر464.0066.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيهشام رائد عبد االمير داخل5692322211031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيباقر محمد عاروض شنباره5702322211032004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544.0077.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين رعد كريم شدهان5712322211032008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين ماهر كريم جالب5722322211032011

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين محسن طاهر عباس5732322211032012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر جاسم محمد اهو5742322211032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيزيد محمد تايه حسون5752322211032015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيزيد هاني مصطفى احمد5762322211032016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيصدام حسين ترف سوادي5772322211032019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس محمد عزيز ثجيل5782322211032025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل434.0062.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي عباس علي حسن5792322211032030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي ميثم سعيد جليل5802322211032032

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيقاسم ماجد فيصل حميد5812322211032033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر425.0060.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكرار عباس صاحب عبد علي5822322211032034

كلية اآلداب/جامعة بابل492.0070.29اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد حيدر كاظم راضي5832322211032036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمرتضى سلمان كاظم علوان5842322211032038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبيياسر رائد حسين علوان5852322211032042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن سعد عباس منجي5862322211034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين فاضل خليل رشيد5872322211034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر عباس ناجي ضاحي5882322211034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الجزائر للبنينادبيذو الفقار علي عبد هللا خنياب5892322211034009

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الجزائر للبنينادبيزين العابدين حسين محمد سلمان5902322211034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الجزائر للبنينادبيسجاد علي عبيد اسماعيل5912322211034012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الجزائر للبنينادبيسلطان خالد يوسف حسين5922322211034013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل426.0060.86اعدادية الجزائر للبنينادبيعبد االمير تحسين محسن توفيق5932322211034015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية الجزائر للبنينادبيعبد هللا جعفر شاكر جاسم5942322211034016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعبد هللا علي حسين علي5952322211034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي حسن شنوك علي5962322211034020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي سعد عطيه فهد5972322211034024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي عصام احمد عبيس5982322211034025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي نوري كاظم فليح5992322211034027

كلية اآلداب/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الجزائر للبنينادبيكرار احمد حبيب عباس6002322211034030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل657.0093.86اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد باسم طارق جواد6012322211034034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد حسن عبد الرحمن حسون6022322211034035

298 من 14صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد حيدر مزهر محمود6032322211034036

كلية اللغات/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الجزائر للبنينادبيمرتضى علي جبار عبيد6042322211034040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى سامر كاظم حسون6052322211034043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى عباس عايز حسين6062322211034045

كلية اآلداب/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الجزائر للبنينادبيمنتظر حامد كرمش عليوي6072322211034047

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية الحكيم للبنينادبيحسنين جواد عبد الكاظم كريم6082322211035005

كلية التربية/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين جواد كاظم حمزه6092322211035007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل620.0088.57اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين محمد حنتوش عبيد6102322211035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الحكيم للبنينادبيزيد علي مهدي صاحب6112322211035012

كلية القانون/جامعة بابل550.0078.57اعدادية الحكيم للبنينادبيسجاد رعد اسعد عبد الحسين6122322211035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية الحكيم للبنينادبيصالح كريم منديل واوي6132322211035017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد الزهره محسن علي واوي6142322211035019

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم حركان6152322211035020

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا حسين هاشم ناصر6162322211035021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا كريم فرحان كاظم6172322211035022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الحكيم للبنينادبيعقيل جواد مراد عبيد6182322211035023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي الرضا عائد علي عمران6192322211035025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية573.0081.86اعدادية الحكيم للبنينادبيعماد محمد حسين علي6202322211035028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57اعدادية الحكيم للبنينادبيكرار سمير خضير مجول6212322211035029

كلية القانون/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد باقر منعم سلمان حسين6222322211035030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد رضا علي طالب جابر6232322211035032

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد طارق جبار حمزه6242322211035033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد كاظم حميد ذياب6252322211035035

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الحكيم للبنينادبيياسين علي حسين غاوي6262322211035041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية المصطفى للبنينادبيابو الفضل حاتم يحيى ابراهيم6272322211036001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0062.29ثانوية المصطفى للبنينادبياحمد غازي علي كريمش6282322211036002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية المصطفى للبنينادبيخطاب حازم محمد عباس6292322211036005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية المصطفى للبنينادبيعلي محمد كاظم خليف6302322211036015

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد رياض عبيد حمد6312322211036017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الباقر للبنينادبياحمد عباس علي عبيد6322322211037001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية الباقر للبنينادبيامير احمد خضير عباس6332322211037003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0060.00ثانوية الباقر للبنينادبيحسن هادي عالوي حسين6342322211037005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية الباقر للبنينادبيحسين عبد العالي كريم عبد العالي6352322211037007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0070.14ثانوية الباقر للبنينادبيحمزه محمد حمزه جابر6362322211037010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية الباقر للبنينادبيعلي محمد جاسم حميد6372322211037015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542.0077.43ثانوية مأرب للبنينادبياحمد محمد عبد مكي6382322211038002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية مأرب للبنينادبياحمد ميثم عبد الزهره عبد ايوب6392322211038003

كلية اللغات/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية مأرب للبنينادبيامير غدير كاظم محمد6402322211038005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية مأرب للبنينادبيباقر قحطان عدنان عبد6412322211038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية مأرب للبنينادبيحسن علي كامل نعمه6422322211038007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية مأرب للبنينادبيحسن عماد عبد الحسن هادي6432322211038008

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0063.86ثانوية مأرب للبنينادبيحسين عبد االمير حبيب عليوي6442322211038010

كلية القانون/جامعة بابل563.0080.43ثانوية مأرب للبنينادبيرحمن حسين عدنان جواد6452322211038013
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل481.0068.71ثانوية مأرب للبنينادبيطه حسن مجيد كاظم6462322211038015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية مأرب للبنينادبيعباس سالم مالك جواد6472322211038016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية مأرب للبنينادبيعلي رحيم كاظم عباس6482322211038019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل530.0075.71ثانوية مأرب للبنينادبيعلي كريم راضي مزعل6492322211038020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57ثانوية مأرب للبنينادبيمجتبى عباس هادي جابر6502322211038022

كلية القانون/جامعة بابل549.0078.43ثانوية مأرب للبنينادبيمحمد قاسم جهاد كاظم6512322211038023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية مأرب للبنينادبيمنتظر صادق جابر نور6522322211038027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الفرزدق للبنينادبيعبد هللا اسماعيل عبد الرزاق دلي6532322211039009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي حسن عبد المجيد جواد6542322211039013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الفرزدق للبنينادبيمجتبى محمد جابر علوان6552322211039017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية الفرزدق للبنينادبينور الحسين رحيم اسماعيل عليوي6562322211039020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية كوثا للبنينادبيامجد عبد عويد كيطان6572322211040006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل599.0085.57اعدادية كوثا للبنينادبيامير احمد عبد هللا حمودي6582322211040007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0060.00اعدادية كوثا للبنينادبيحسن هادي ناصر محسن6592322211040010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية كوثا للبنينادبيحسين احمد جابر علي6602322211040011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية كوثا للبنينادبيسجاد حميد جوده جسام6612322211040015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية كوثا للبنينادبيسجاد عباس عبود مصلح6622322211040016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية كوثا للبنينادبيسيف سعيد خضير عبيس6632322211040018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية كوثا للبنينادبيصدام معاون عسل جالب6642322211040019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية كوثا للبنينادبيعباس حامد سوادي كاظم6652322211040020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل440.0062.86اعدادية كوثا للبنينادبيعبد الرحمن طارق خضير عبيد6662322211040021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية كوثا للبنينادبيعبد هللا عماد كتاب حجاب6672322211040023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار427.0061.00اعدادية كوثا للبنينادبيعبد هللا غازي فضيل عبيد6682322211040024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية كوثا للبنينادبيعلي حمد موحان حمزه6692322211040031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية كوثا للبنينادبيعلي قيس محيسن نايف6702322211040032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية كوثا للبنينادبيعمر محمد عزيز عبد6712322211040033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية كوثا للبنينادبيكاظم حامد سوادي كاظم6722322211040035

كلية التربية/جامعة سامراء482.0068.86اعدادية كوثا للبنينادبيليث عماد محمد عبيس6732322211040036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية كوثا للبنينادبيمرتضى كاظم محمد مزعل6742322211040041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية كوثا للبنينادبيهيثم مراد داود عليوي6752322211040046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد سامي عبد الحسن عيدان6762322211041005

كلية القانون/جامعة بابل587.0083.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير علي عبد االمير صالح6772322211041008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية542.0077.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير قحطان جواد كاظم6782322211041009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل622.0088.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيايوب سعيد مجيد كسار6792322211041010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيباقر عبد الحسن محسن عرجاوي6802322211041011

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيباقر مشهد كاظم محمد6812322211041012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيبالل مازن بدر خضير6822322211041013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن فالح عبد العباس حسين6832322211041016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين ابراهيم حنحوص عباس6842322211041018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين عادل ساجت حسن6852322211041019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد حسين عالوي جساب سراك6862322211041020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل522.0074.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين محمد عبيد جواد6872322211041023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل432.0061.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر رحيم عباس خليف6882322211041024
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كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر علي هالل عبد6892322211041027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر عيدان كريم هندي6902322211041028

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0064.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر مهدي صالح عطية6912322211041030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542.0077.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسجاد حميد شهاب بدر6922322211041033

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيضياء نعمه كاظم صالح6932322211041036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعباس حسن حامد علي6942322211041037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعباس عادل حاكم عمران6952322211041039

كلية القانون/جامعة بابل569.0081.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الرحمن قحطان جواد كاظم6962322211041041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.0073.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا صادق شاكر عبيد6972322211041043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل531.0075.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا صبيح عبد الحمزة جوير6982322211041044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعالء صبري طرخان صكب6992322211041046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل460.0065.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي خليل ابراهيم خضير7002322211041047

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عباس خفيف منصور7012322211041049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل438.0062.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي محسن عبد هللا حسن7022322211041051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي محمد خلف علوان7032322211041052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء457.0065.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعمر احمد جواد كاظم7042322211041053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيفالح حسن شهيد محمد7052322211041054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار علي فاضل طالب7062322211041056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد باسم كميل عبيد7072322211041057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد حبيب كاظم هاشم7082322211041058

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد قاسم خضير طه7092322211041063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمشرق ثائر جسام حمود7102322211041064

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل434.0062.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى جاسم خلباص الطامي7112322211041065

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى حسن عباس محسون7122322211041066

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبينصير سمير عطيه صالح7132322211041073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيهمام ستار سليمان احمد7142322211041074

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الشوملي للبنينادبيحسن هاشم راضي مريص7152322211042004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الشوملي للبنينادبيحسين سليم علي حميد7162322211042007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية الشوملي للبنينادبيحيدر حسن صباح ابراهيم7172322211042008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس عمار نوري هادي7182322211042010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الشوملي للبنينادبيعبد هللا احمد عبيد محسن7192322211042011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي سليم علي حميد7202322211042018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية الشوملي للبنينادبيمحمد سنان سليم فالح7212322211042025

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الشوملي للبنينادبيمرتضى علي عبد المهدي عبيس7222322211042028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00اعدادية القدس للبنينادبياثير عقيل سامي حمود7232322211043001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية القدس للبنينادبياحمد رحيم نجم عبد هللا7242322211043002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان547.0078.14اعدادية القدس للبنينادبيحسن رسول عبد الكاظم مسلم7252322211043017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية القدس للبنينادبيحسن علي عبد الرحمن كشاش7262322211043022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية القدس للبنينادبيحسن علي نعيم دويعر7272322211043023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية القدس للبنينادبيحسن فالح كريم جمعة7282322211043024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية القدس للبنينادبيحسين سامي حمزة منصور7292322211043025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية القدس للبنينادبيحسين علي جبار عبادي7302322211043028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0076.43اعدادية القدس للبنينادبيحسين عليوي غاوي سالم7312322211043029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية القدس للبنينادبيحسين فرحان رحيم جالب7322322211043030

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29اعدادية القدس للبنينادبيرحيم عباس هويش حسين7332322211043033

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية القدس للبنينادبيرسول جاسم كريم فرحان7342322211043034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية القدس للبنينادبيعباس حسين عطيوي جبر7352322211043044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا حامد صاحب ثعبان7362322211043046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية القدس للبنينادبيعلي صادق جعفر طالب7372322211043054

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية القدس للبنينادبيعلي محمد ناصر عبيس7382322211043058

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية528.0075.43اعدادية القدس للبنينادبيغيث خالد سلمان محمد7392322211043064

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية القدس للبنينادبيمؤمل فؤاد خضير عباس7402322211043072

كلية التربية/جامعة سامراء454.0064.86اعدادية القدس للبنينادبيمجيد شاكر عبد لفته7412322211043074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0060.86اعدادية القدس للبنينادبيمحمد عباس فليح حسن7422322211043079

كلية القانون/جامعة بابل550.0078.57اعدادية القدس للبنينادبيمحمد عمار جاسم عليوي7432322211043081

كلية القانون/جامعة بابل564.0080.57اعدادية القدس للبنينادبيمحمد قاسم جلوب حسين7442322211043082

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية القدس للبنينادبيمحمود راجح نعمة عبود7452322211043085

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية القدس للبنينادبيمسلم عقيل علوان عبيد7462322211043090

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى ثائر حسن كاظم7472322211043092

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى عبد الزهرة مراد حسين7482322211043094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى عبد الواحد نوري صالح7492322211043095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى نزار عبد االئمه تمل7502322211043096

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل488.0069.71اعدادية القدس للبنينادبيهادي حاكم عبد الشهيد هادي7512322211043103

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0060.57اعدادية القدس للبنينادبيهذال عظيم حسان عبود7522322211043104

كلية اللغات/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية حلب للبنينادبيحيدر زهير محمد جابر7532322211044007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية حلب للبنينادبيحيدر سالم عبد الرضا محمد7542322211044008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية حلب للبنينادبيرسول شاكر جواد حسان7552322211044010

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29ثانوية حلب للبنينادبيزيد جواد صالح كاظم7562322211044011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية حلب للبنينادبيعبد هللا فؤاد جواد عبد الكاظم7572322211044014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86ثانوية حلب للبنينادبيعلي حسن شمخي ناجي7582322211044015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية حلب للبنينادبيعلي عبيس عبد الحسين طعمه7592322211044019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.0073.43ثانوية حلب للبنينادبيعلي كاظم حسن عبيس7602322211044020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل648.0092.57ثانوية حلب للبنينادبيمحمد باقر احمد عمران اسماعيل7612322211044025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524.0074.86ثانوية حلب للبنينادبيمرتضى علي كاظم علي7622322211044028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57ثانوية حلب للبنينادبيمصطفى اديب هادي عبد علي7632322211044029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43ثانوية مهدي البصير للبنينادبياحمد سعد متعب عبود7642322211045001

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية مهدي البصير للبنينادبياكرم محمد عبد محمد7652322211045002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية مهدي البصير للبنينادبيجعفر احمد محسن داود7662322211045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسن حامد عبد محمد7672322211045006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0071.86ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسين حيدر حسن عيدان7682322211045010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسين عادل علي فزع7692322211045012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسين علي مهدي وناس7702322211045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد احمد كاظم عبد الحمزه7712322211045019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد شهاب احمد عبيد7722322211045020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعلي حيدر كامل عبيد7732322211045025

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعلي عامر عيدان عبد الحمزه7742322211045030
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعلي فارس حمزه محمد7752322211045032

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعلي وسام ضمد عوده7762322211045036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد رعد غايب عبيد7772322211045038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل513.0073.29ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد قاسم جعفر مصيخ7782322211045040

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبينور الدين غانم مشجل داخل7792322211045044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية المؤمل للبنينادبيامير صادق حسن عبيد7802322211046001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية المؤمل للبنينادبيحسين صابر عواد مخيف7812322211046008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية المؤمل للبنينادبيسيف محمد عبد الزهره عيدان7822322211046014

كلية التربية/جامعة القادسية533.0076.14اعدادية المؤمل للبنينادبيعباس كريم موسى ابراهيم7832322211046017

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي صباح عبد نور طراد7842322211046020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي كاظم رحيم هندول7852322211046024

كلية القانون/جامعة بابل581.0083.00اعدادية المؤمل للبنينادبيمصطفى فاهم فرحان عطيه7862322211046045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية المؤمل للبنينادبيمصطفى نزار فاضل نجم7872322211046047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الطبري للبنينادبيابراهيم سعد حسين جوده7882322211047001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الطبري للبنينادبياحمد جاسم محمد تركي7892322211047002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الطبري للبنينادبياحمد فيصل غازي مردان7902322211047006

كلية االعالم/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الطبري للبنينادبياحمد كامل حمزه مردان7912322211047007

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل436.0062.29اعدادية الطبري للبنينادبيامير حسين هالل كريم7922322211047010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الطبري للبنينادبيبهاء الدين خالد موسى7932322211047015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الطبري للبنينادبيحسن رعد حسن عبد7942322211047016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الطبري للبنينادبيحسن علي حسين لفته7952322211047019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الطبري للبنينادبيحسن علي منيجل عبد علي7962322211047020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الطبري للبنينادبيحسين باسم محسن شعالن7972322211047022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية الطبري للبنينادبيحسين سعدون خير هللا عطيه7982322211047024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0061.14اعدادية الطبري للبنينادبيحسين عامر دوهان محمد7992322211047025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الطبري للبنينادبيحسين عالوي خشان عبد الحسين8002322211047027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الطبري للبنينادبيحسين علي عباس مطير8012322211047028

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الطبري للبنينادبيحيدر سليم هادي عمران8022322211047031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الطبري للبنينادبيروكان حميد سالم دوهان8032322211047034

كلية القانون/جامعة بابل569.0081.29اعدادية الطبري للبنينادبيزيد احمد حسن محمد8042322211047035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الطبري للبنينادبيزيد ستار كاظم حبيب8052322211047037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71اعدادية الطبري للبنينادبيزين العابدين حسين عليوي ناصر8062322211047040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد حيدر شافي شمران8072322211047042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد قاسم طاهر منصور8082322211047043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد كريم علي مظلوم8092322211047044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد محمد ريس هربود8102322211047045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0067.00اعدادية الطبري للبنينادبيعباس رياض محسن مخيف8112322211047048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية الطبري للبنينادبيعباس عماد كطران محمد8122322211047050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الطبري للبنينادبيعالء حسين طالب موسى8132322211047052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الطبري للبنينادبيعلي جواد عبد عبيس8142322211047053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية الطبري للبنينادبيعلي عماد كطران محمد8152322211047055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الطبري للبنينادبيعلي قاسم هامل محسن8162322211047056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الطبري للبنينادبيعلي محسن حسين حميدي8172322211047058
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الطبري للبنينادبيعلي مرزوك عبد شاوي8182322211047059

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل447.0063.86اعدادية الطبري للبنينادبيكرار حيدر حسين مهدي8192322211047063

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد داخل كريم جاسم8202322211047066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد ناجح فاضل شدهان8212322211047073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29اعدادية الطبري للبنينادبيمرتضى عباس حمد مطرود8222322211047076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية الطبري للبنينادبيمصطفى جاسم صافي جسوم8232322211047080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الطبري للبنينادبيمصطفى كامل رزاق مهدي8242322211047081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الطبري للبنينادبيمنتظر جاسم محمد تركي8252322211047082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الطبري للبنينادبيموسى تركي عبد االمير محمد8262322211047083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0079.00للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبياحمد حسن سلمان بخيت8272322211048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبياحمد محسن رحيم عنون8282322211048003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0068.57للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسن ظاهر عباس عباده8292322211048006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسين صاحب صليبي راهي8302322211048011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0077.14للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسين محمد عبد العالي عوده8312322211048012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيسجاد علي حسون شهد8322322211048018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء562.0080.29للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيشهاب حميدي عبطان عجزان8332322211048019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعبد االله عباس حسين حمود8342322211048021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعبد هللا صميم موح عراك8352322211048022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعقيل عباس بشير جياد8362322211048024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي حسن محي مرجان8372322211048027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيعلي عدنان جاسم ابراهيم8382322211048028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمجتبى ماجد ابراهيم حسن8392322211048030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمصطفى خالد سعد هادي8402322211048035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0072.86ثانوية موسى الكليم للبنينادبياحمد عالء صالح مهدي8412322211049001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية موسى الكليم للبنينادبيباسم ازهر جفات عبد الكاظم8422322211049002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية موسى الكليم للبنينادبيحسن حاتم سرحان ثجيل8432322211049003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية موسى الكليم للبنينادبيحسين محمد خلف تايه8442322211049004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية موسى الكليم للبنينادبيحسين محمد صالح موسى8452322211049005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر435.0062.14ثانوية موسى الكليم للبنينادبيحيدر جواد كاظم داعي8462322211049006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية موسى الكليم للبنينادبيسجاد شهاب احمد جواد8472322211049009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0079.57ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعبد هللا قاسم ناجي عبد الكاظم8482322211049012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0075.86ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي انيس رسول عبود8492322211049013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي صالح جواد عبد الكاظم8502322211049014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل566.0080.86ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي موسى عبد الكاظم كزار8512322211049016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي ميثم حمزه عبيس8522322211049017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية موسى الكليم للبنينادبيكاظم احمد حمزه حسين8532322211049021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544.0077.71ثانوية موسى الكليم للبنينادبيكرار كاظم مجول روكان8542322211049022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية موسى الكليم للبنينادبيليث فالح حسن سلمان8552322211049023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمحمد عماد جبار ادهام8562322211049028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمرتضى سليم سوادي مشكور8572322211049030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمرتضى فراس تركي علوان8582322211049031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل455.0065.00ثانوية موسى الكليم للبنينادبيياسر كريم ياسر جبر8592322211049034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0075.86ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبياحمد هشام سلمان هاشم8602322211051002
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كلية القانون/جامعة بابل552.0078.86ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيامير رياض سعدون راضي8612322211051003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة491.0070.14ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيحمدان ابراهيم عبد علي هويدي8622322211051007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيخضير عباس مبدر نوري8632322211051008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيرسول خضير ناصر ابراهيم8642322211051009

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيصالح قصي مهدي حسون8652322211051011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0074.57ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيعلي ابراهيم عاشور عبد علي8662322211051016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيفاروق محمد هالل هاشم8672322211051017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيمحمد حسن هادي كاظم8682322211051020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0071.57ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيمحمد مهند كاظم عباس8692322211051022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية ابن البيطار للبنينادبياحمد باسم عبد الزهره كاظم8702322211052001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية ابن البيطار للبنينادبيامير عبد الجبار عبد الزهره خليف8712322211052004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين رسول حسين فهد8722322211052006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين عادل مطرود جلو8732322211052007

كلية االثار/جامعة القادسية423.0060.43ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين محسن كاظم جمعه8742322211052010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي الهادي جاسم جويد حسين8752322211052021

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي سعد جاسم مروه8762322211052022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية ابن البيطار للبنينادبيغيث حسين كاظم فهد8772322211052023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية ابن البيطار للبنينادبيقاسم احمد نعمه محمد8782322211052024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمجتبى عدنان علي هادي8792322211052027

كلية التربية/جامعة سامراء468.0066.86ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمرتضى رزاق عايد جاسم8802322211052032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمنتظر ياسر عمار حسن8812322211052034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية ابن البيطار للبنينادبيهيثم عايد كريم مهدي8822322211052035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623.0089.00ثانوية الدرعية للبنينادبيجعفر عباس نعمة جاسم8832322211053004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الدرعية للبنينادبيسامر طاهر مظلوم محمد8842322211053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء541.0077.29ثانوية الدرعية للبنينادبيسجاد جاسم خفيف جاسم8852322211053007

كلية القانون/جامعة بابل575.0082.14ثانوية الدرعية للبنينادبيصفاء طلب مهدي راضي8862322211053008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0085.29ثانوية الدرعية للبنينادبيعبد هللا عماد مزهر حسون8872322211053011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية الدرعية للبنينادبيعلي خالد فرحان نايف8882322211053012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية الدرعية للبنينادبيكرار حيدر حمزه خضير8892322211053014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14ثانوية الدرعية للبنينادبيمحمود سمير محمد راشد8902322211053016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل560.0080.00ثانوية الكرار للبنينادبيحسين زهير حسن خلف8912322211054002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية الكرار للبنينادبيحميد رعد رحمن حميد8922322211054005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86ثانوية الكرار للبنينادبيخضر عباس علي محمد8932322211054006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الكرار للبنينادبيزيد ليث طاهر مزهر8942322211054007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0071.29ثانوية الكرار للبنينادبيعلي احمد حمادي خليل8952322211054009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية الكرار للبنينادبيعلي تحسين علي حمود8962322211054010

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية464.0066.29ثانوية الكرار للبنينادبيعلي عبد الكريم عباس حمزه8972322211054012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان570.0081.43ثانوية النهرين للبنينادبياحمد بشير نعيم ياس8982322211055002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86ثانوية النهرين للبنينادبياكرم سليم ناصر حسين8992322211055003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71ثانوية النهرين للبنينادبيايوب مهند غانم عبد هللا9002322211055005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية النهرين للبنينادبيحارث مشتاق هاشم حايف9012322211055006

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29ثانوية النهرين للبنينادبيسجاد رياض شعالن ساجت9022322211055011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية النهرين للبنينادبيصكر جمال بهجت جهاد9032322211055012
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية النهرين للبنينادبيعباس عمار صالح حنتوش9042322211055014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية النهرين للبنينادبيعثمان عامر عبد حمادي9052322211055016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل515.0073.57ثانوية النهرين للبنينادبيعلي رائد حمير ابراهيم9062322211055018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية النهرين للبنينادبيعمر هيثم تركي عطيه9072322211055020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية النهرين للبنينادبيمحمد جواد جاسم عالوي9082322211055023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية النهرين للبنينادبيمحمد حسن غني عيدان9092322211055024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية النهرين للبنينادبيمصطفى رائد محمد حمزه9102322211055027

كلية القانون/جامعة بابل557.0079.57ثانوية النهرين للبنينادبيمنتظر عقيل سالم نجم9112322211055028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00ثانوية النهرين للبنينادبييوسف علي محمود جدعان9122322211055032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0078.29ثانوية البشائر للبنينادبياحمد عبد هللا جلوب عبد9132322211057001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية البشائر للبنينادبيبالل مظهر حبيب عمران9142322211057004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية البشائر للبنينادبيحسن قاسم حسين حمزه9152322211057005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0079.00ثانوية البشائر للبنينادبيحسين صباح كاظم هجيج9162322211057009

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية البشائر للبنينادبيحسين مهدي خيري عبد االمير9172322211057011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0061.14ثانوية البشائر للبنينادبيحمزه كاظم محي سلمان9182322211057013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14ثانوية البشائر للبنينادبيذو الفقار حيدر جواد كاظم9192322211057014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية البشائر للبنينادبيذو الفقار عبد الغفار خيري عبد االمير9202322211057015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية البشائر للبنينادبيسجاد صالح حسن عليوي9212322211057017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية البشائر للبنينادبيعباس علي حسين حمزه9222322211057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0080.86ثانوية البشائر للبنينادبيعلي احمد شاكر احمد9232322211057023

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل436.0062.29ثانوية البشائر للبنينادبيعلي احمد عبد الخضر علوان9242322211057024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية البشائر للبنينادبيعلي حسين حلبوص حسين9252322211057025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0085.43ثانوية البشائر للبنينادبيعلي خضير عباس حسين9262322211057027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية البشائر للبنينادبيمحمد صالح حسن عليوي9272322211057032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية البشائر للبنينادبيمصطفى علي عبيد حسن9282322211057035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0072.00ثانوية البشائر للبنينادبيمصطفى ماجد حامد جابر9292322211057036

كلية القانون/جامعة بابل570.0081.43ثانوية البشائر للبنينادبيموسى عامر حسين حمزه9302322211057038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيابو الحسن حمزه عبد حسين9312322211063001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل442.0063.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيامير رسول جواد كاظم9322322211063003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيبارق عبد الخالق مزهر حسين9332322211063006

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيجعفر عامر جواد كاظم9342322211063007

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسين احمد عليوي ناصر9352322211063009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحمزه احمد علي كاظم9362322211063013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0076.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعبد هللا نجم عبيد اميل9372322211063019

كلية القانون/جامعة بابل565.0080.71اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي احمد فياض خفيف9382322211063020

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل438.0062.57اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي جاسم مظهر عبد هللا9392322211063021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي حسين منعم نجم9402322211063022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي حمد رشيد محمد9412322211063023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل486.0069.43اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي حيدر هاشم مخيف9422322211063024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل560.0080.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي خالد نعمه محسن9432322211063025

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي صالح جبر حسون9442322211063027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي عايد نعمه محسن9452322211063028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي فاضل برهي حسين9462322211063029
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية556.0079.43اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي ماجد سلمان محمد9472322211063030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيفضل هللا حسين محمد حميد9482322211063033

كلية القانون/جامعة بابل560.0080.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيقاسم محمد محسن خضير9492322211063035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمحمد فالح مهدي محمد9502322211063040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582.0083.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمرتضى عبد الرضا محسن حاجم9512322211063042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمرتضى ماجد عباس حمزه9522322211063043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمصطفى فؤاد عباس هاشم9532322211063046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء561.0080.14اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمهند احمد حمزه شراد9542322211063047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيوليد خالد مانع حمزه9552322211063049

كلية القانون/جامعة بابل654.0093.43اعدادية العالمة الكليني للبنينادبييوسف امير خضر مظلوم9562322211063050

كلية القانون/جامعة بابل581.0083.00ثانوية سنجار للبنينادبياحمد علي محي عزيز9572322211074001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية سنجار للبنينادبيجعفر احمد علي عذاب9582322211074004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية سنجار للبنينادبيحسين فاهم حسن علي9592322211074005

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14ثانوية سنجار للبنينادبيحسين ياسين عبود حسين9602322211074007

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0066.00ثانوية سنجار للبنينادبيحيدر احمد هادي حسين9612322211074008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية سنجار للبنينادبيسجاد كريم مطشر هاشم9622322211074009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية سنجار للبنينادبيعباس فاضل عيدان علي9632322211074010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل483.0069.00ثانوية سنجار للبنينادبيعلي حسين علي راضي9642322211074013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0065.00ثانوية سنجار للبنينادبيعلي فوزي سعيد علوان9652322211074015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0071.29ثانوية سنجار للبنينادبيميالد رافع جاسم عبيس9662322211074021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبياحمد انور حامد محمد علي9672322213002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبياحمد علي خلفه سندال9682322213002002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0071.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيحسن عصام جبار حميد9692322213002003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0071.71ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيصادق رحيم عبد الكاظم محمد9702322213002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيعباس علي هادي حسين9712322213002006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيعلي عامر عبد محمد9722322213002008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيعلي محمد حسين حبيب9732322213002009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيياسر منتصر حسين محمد9742322213002011

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيجعفر والء جاسم حميد9752322213018002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسن اياد اسعد جبار9762322213018003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء561.0080.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين جاسم مشعل ناصر9772322213018004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين علي عبد الساده مظهر9782322213018006

كلية التربية/جامعة سامراء463.0066.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين فراس شاكر عبد الحمزه9792322213018007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيصادق خضير عبيس عبد الحسين9802322213018010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعبد هللا محمد غاوي داود9812322213018011

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيكرار جاسم محمد جاسم9822322213018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيكرار خضير عباس محيسن9832322213018014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمحمد حاكم كامل كاظم9842322213018015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمحمد خفيف منيف شاهر9852322213018017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمحمد علي حسوني صالح9862322213018018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمحمد فرج جلوب حاجم9872322213018019

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمقتدى مصدق كريم كامل9882322213018023

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيابراهيم احمد سلمان نايف9892322213019001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيحسن رافع حسن عبد االمير9902322213019002

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل434.0062.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيحسن علي صبر عبد9912322213019003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيحسين عامر عبد علي حمزه9922322213019004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598.0085.43ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيزيد حمزه حسن صبيح9932322213019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيزيد علي حسين عليوي9942322213019006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0077.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيعباس احمد عبد االمير كاظم9952322213019007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0077.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيعلي حميد ابراهيم عبد هللا9962322213019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيمحمد باقر احمد ماهر صبار9972322213019009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل567.0081.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيمنتظر حيدر محمد كاظم9982322213019011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيجواد كاظم هادي ثجيل9992322215001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0076.00ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيحسن عامر عبد الكاظم عبد علي10002322215001004

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيزيد علي نعمان عبود10012322215001007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيسالم جالل مدلول حسين10022322215001008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعبد العزيز محمد عزيز يونس10032322215001011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعلي رسول جواد احمود10042322215001017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعلي رياض وهاب جابر10052322215001018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعلي طاهر عبد الحسين عباس10062322215001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعلي عبد الحسين عبد الكاظم مهدي10072322215001020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيغيالن مالك عجمي مشيع10082322215001024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمؤمل عباس سلمان جالب10092322215001027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0078.00ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمهدي عالء سالم عبد الحسين10102322215001034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحازم علي سلمان عبيس10112322215002005

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين حسن محمد هاتف10122322215002009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل424.0060.57اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين حمزه محمد عبد اليمه10132322215002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين موسى طالب محمد10142322215002011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي امجد صباح رحيم10152322215002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي ماهر عبد الحميد حبيب10162322215002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار حيدر شالل عباس10172322215002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار عامر حامد محل10182322215002028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمرتضى حسن علي احمد10192322215002036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمهيمن مهدي رحيم جعفر10202322215002040

كلية القانون/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيياسر باسم كاظم حسون10212322215002042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيامير شهيد عبد الحسين باصي10222322215003001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسين عالوي جهاد عباس10232322215003008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0070.86اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسين ناظم حمزة جاسم10242322215003009

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيزيد كويت سلمان غشيم10252322215003010

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيسيف الدين رزاق حبيب محمد10262322215003012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي كريم ساجت داور10272322215003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيقاسم قحطان عدنان حسن10282322215003016

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيقاسم قسم ناجي يوسف10292322215003017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيكرار حمزة حسين كنين10302322215003018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيكرار محمد فاهم عبد10312322215003019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد حمزة وساف جاهل10322322215003023
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كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمصطفى كلك حمود عبيس10332322215003027

كلية القانون/جامعة بابل550.0078.57اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمهيمن سالم حسن شالل10342322215003028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيباسم صباح سرحان علوان10352322215004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحيدر صالح فليح حسن10362322215004015

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحيدر مسلم سلمان عبد10372322215004016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيسيف علي حسين جاسم10382322215004024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعباس شهيد كاظم ناصر10392322215004030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0072.43ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعبد هللا صالح مهدي عسل10402322215004032

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل434.0062.00ثانوية المسيب المسائية للبنينادبياكرم جابر جلوب حمود10412322215007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيجعفر عيسى كاظم جاسم10422322215007006

كلية القانون/جامعة بابل561.0080.14ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحسين حيدر عبد موسى10432322215007008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0060.43ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحسين عباس عبيد عباس10442322215007010

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن وليد شاكر محمود10452322215007023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعبد الستار فخري عبيد عباس10462322215007024

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي عباس عبيد عباس10472322215007027

كلية القانون/جامعة بابل555.0079.29ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيفاضل صفاء فاضل ابراهيم10482322215007030

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمؤمل حميد رسمي خلف10492322215007031

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد نصر كاظم خليل10502322215007034

كلية اآلداب/جامعة بابل453.0064.71ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنينادبيمصطفى عدنان لفتة ضاحي10512322215009002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبياحمد باسم محمد جواد10522322217001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبياسامه كاظم عطيه صالح10532322217001002

كلية القانون/جامعة بابل566.0080.86ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيسجاد اياد عبد الكريم عبد الخضر10542322217001008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيسجاد فوزي حمزه جواد10552322217001009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيصدام كتاب حمد جميل10562322217001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعبد الرحمن احمد عبيد حسن10572322217001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعبد هللا علي عبد هللا خنياب10582322217001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعثمان محمد بدر عداي10592322217001015

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعلي حسن كاظم عباس10602322217001016

كلية التربية/جامعة سامراء462.0066.00ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعلي قاسم عبود زويد10612322217001017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمحمد قاسم جواد ظاهر10622322217001023

كلية القانون/جامعة بابل598.0085.43ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمحمد معن عبد الحسن مانع10632322217001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمصطفى كريم عالوي حمد10642322217001028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554.0079.14ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمصطفى والء جبار كاظم10652322217001029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيهاشم ثامر احمد خلف10662322217001031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل447.0063.86ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيياسر عبد العباس عبيد خضير10672322217001032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبييوسف عباس علي حمزه10682322217001033

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية عرفات المختلطةادبياحمد مهدي نجم زيدان10692322217002002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية عرفات المختلطةادبيحسين نعمه حسن جبر10702322217002003

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية عرفات المختلطةادبيحمزه جاسم محيسن سرهيد10712322217002004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43ثانوية عرفات المختلطةادبيزين العابدين مرتضى رضا جاسم10722322217002005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43ثانوية عرفات المختلطةادبيعباس حسن عليوي شهد10732322217002006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية عرفات المختلطةادبيعثمان جاسم عكال حميد10742322217002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86ثانوية عرفات المختلطةادبيعدنان كريم عكال حميد10752322217002008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية عرفات المختلطةادبيقاسم حسن عليوي شهد10762322217002009

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية عرفات المختلطةادبيكاظم عبد الساده حمزه فضيل10772322217002010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل457.0065.29ثانوية عرفات المختلطةادبيمحمد جاسم محمد عبد السادة10782322217002011

كلية التربية/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية االقتدار المختلطةادبياحمد حردان بعيجي عبد هللا10792322217003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية االقتدار المختلطةادبيامير حسين عناد فهد10802322217003007

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية االقتدار المختلطةادبيحسن حيدر طه راضي10812322217003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية االقتدار المختلطةادبيحسين كاظم فاهم عبد الواحد10822322217003011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية االقتدار المختلطةادبيرضا حيدر عليوي عطيه10832322217003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية االقتدار المختلطةادبيرضا ناصر محمد عبيس10842322217003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية االقتدار المختلطةادبيعامر مراد مجبل جاسم10852322217003017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية االقتدار المختلطةادبيعباس حامد عباس عبد هللا10862322217003018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية االقتدار المختلطةادبيكرار سعيد حمادي كاظم10872322217003025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية االقتدار المختلطةادبيكرار موسى نهر جاسم10882322217003026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية االقتدار المختلطةادبيمحسن طالب حسن حسين10892322217003027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل469.0067.00اعدادية االقتدار المختلطةادبيمرتضى عيدان حاتم كاظم10902322217003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية االقتدار المختلطةادبيمصطفى يعقوب علي محمد10912322217003031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية الرحمن المختلطةادبيجعفر سالم هادي رسن10922322217004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57ثانوية الرحمن المختلطةادبيذو الفقار ماجد احمد ناهي10932322217004008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي عزيز عبيد محمد10942322217004012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية الرحمن المختلطةادبيفاضل حسن عبد األمير كاظم10952322217004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد عبد الزهرة محي شالل10962322217004015

كلية التربية/جامعة سامراء454.0064.86ثانوية الرحمن المختلطةادبيمصطفى رياض حسين عبود10972322217004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيزيد ماجد حامد حسين10982322217005005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيسجاد موسى لوعان محسن10992322217005007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيعباس مهدي ناصر حسين11002322217005009

كلية التربية/جامعة سامراء459.0065.57ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيعالء عدنان خامان حمود11012322217005012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيعلي احمد عباس عبد الحسين11022322217005013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيعلي قاسم جميل جسام11032322217005014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيقاسم صالح عبد الواحد عباس11042322217005017

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء432.0061.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبييونس يوسف كاظم زيدي11052322217005023

كلية التربية/جامعة القادسية498.0071.14ثانوية الصادق المختلطةادبيباقر ميثاق سالم نوري11062322217006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية الصادق المختلطةادبيحسن ضياء عزيز محسن11072322217006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين حيدر حميد كاظم11082322217006004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0066.29ثانوية الصادق المختلطةادبيسعد قاسم حامد مهدي11092322217006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية الصادق المختلطةادبيسالم محمد فضل عبيد11102322217006011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية الصادق المختلطةادبيضرغام عالوي حامد مهدي11112322217006012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية621.0088.71ثانوية الصادق المختلطةادبيعباس حيدر حامد محسن11122322217006013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية الصادق المختلطةادبيعلي الياور فضل عبيد11132322217006014

كلية الفقه/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية الصادق المختلطةادبيعلي حسين خلف كاظم11142322217006015

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية الصادق المختلطةادبيفاضل عباس محمد عبد عون11152322217006017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية الصادق المختلطةادبيمرتضى سالم محمد محسن11162322217006021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية الصادق المختلطةادبيمرتضى هيثم عبد راضي11172322217006022

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية الصادق المختلطةادبيمصطفى هيثم عبد راضي11182322217006023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية الصادق المختلطةادبيولي محمد كميل عبيس11192322217006024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الفجر المختلطةادبيأبا الحسن خليل عبود شاكر11202322217007001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد حمزه هاشم عبيد11212322217007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد طالب شريم مهبول11222322217007005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية الفجر المختلطةادبياكرم حيدر طالب عون11232322217007007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية الفجر المختلطةادبيامير سعد عبيد حسين11242322217007008

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية الفجر المختلطةادبيحسين مسلم كاظم عبيد11252322217007015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الفجر المختلطةادبيحيدر حسين عبيد مرزه11262322217007019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الفجر المختلطةادبيحيدر علي فرعون كاظم11272322217007021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء575.0082.14اعدادية الفجر المختلطةادبيراشد حمزه شريم مهبول11282322217007025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية الفجر المختلطةادبيسجاد احمد هاشم حمزه11292322217007027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الفجر المختلطةادبيسجاد عزيز عبيد حسين11302322217007028

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الفجر المختلطةادبيسجاد علي عمران سليم11312322217007029

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية الفجر المختلطةادبيسيف عالء هاشم حمزه11322322217007030

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الفجر المختلطةادبيعباس سالم حسين محمد11332322217007031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الفجر المختلطةادبيعباس علي كاظم عبيد11342322217007032

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية الفجر المختلطةادبيعبد هللا ثامر مرزوك خليف11352322217007034

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي احمد حمزه حمود11362322217007038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي حسين حميد مزعل11372322217007039

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0067.29اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي ستار صادق راشد11382322217007042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي غانم عبد الكريم راضي11392322217007044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي كامل صالح اسماعيل11402322217007045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الفجر المختلطةادبيفالح فرحان علي مدب11412322217007050

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الفجر المختلطةادبيكاظم محمد عبيد مصيخ11422322217007051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل445.0063.57اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد باقر عامر محمد حمزه11432322217007053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد جاسم محمد شبيب11442322217007054

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد رضا كاظم محمد11452322217007055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية الفجر المختلطةادبيمقتدى ماجد علي طاهر11462322217007063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الفجر المختلطةادبيمنتظر وليد خالد ناجي11472322217007064

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الفجر المختلطةادبيوسام مجيد مهدي عون11482322217007068

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الفجر المختلطةادبيياسين كريم حسين فارس11492322217007070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الفجر المختلطةادبييحيى علي عبيد جواد11502322217007071

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية534.0076.29اعدادية الفجر المختلطةادبييونس محمود جاسم محمد11512322217007073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية القاهرة المختلطةادبياحمد ستار جبار كاظم11522322217009001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية القاهرة المختلطةادبيبكر فالح حواس حمادي11532322217009006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57ثانوية القاهرة المختلطةادبيجاسم صكب صالح جاسم11542322217009007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية القاهرة المختلطةادبيحسين علي سلمان مطر11552322217009011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية القاهرة المختلطةادبيصادق وهاب ابراهيم جابر11562322217009016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي كريم كطوف علي11572322217009021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية القاهرة المختلطةادبيكاظم حسين كاظم غضيب11582322217009024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0066.86ثانوية القاهرة المختلطةادبيكرار حيدر محمد خلف11592322217009025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل647.0092.43ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحمد علي حسين محمد11602322217009027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحمد هادي ثجيل كاطع11612322217009029

298 من 27صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية الهالل المختلطةادبياثير زياد خليف علي11622322217010001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء560.0080.00ثانوية الهالل المختلطةادبيحبيب عواد فضل رومي11632322217010006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14ثانوية الهالل المختلطةادبيحسام صالح حمزه احمد11642322217010007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية الهالل المختلطةادبيحسين علي عبد الواحد برهان11652322217010011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل461.0065.86ثانوية الهالل المختلطةادبيحسين كريم عبد خنجر11662322217010012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الهالل المختلطةادبيحمزه دكسن يوسف اجبير11672322217010013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الهالل المختلطةادبيحيدر حسين عبود حسن11682322217010014

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية الهالل المختلطةادبيحيدر فالح صدام دبيب11692322217010015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الهالل المختلطةادبيزيدون حمدان عبيد ردام11702322217010017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل539.0077.00ثانوية الهالل المختلطةادبيمحمد جعفر حميد حسين11712322217010022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الهالل المختلطةادبييعرب رزاق تركي تومان11722322217010026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية النهروان المختلطةادبيابراهيم سالم جسام محمد11732322217011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية النهروان المختلطةادبيحيدر رامي محمد خضير11742322217011009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية النهروان المختلطةادبيحيدر ضياء حبيب كاظم11752322217011010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء568.0081.14اعدادية النهروان المختلطةادبيرزاق عدنان حمزة هاشم11762322217011011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية النهروان المختلطةادبيصفاء ماجد نجم عبود11772322217011012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية النهروان المختلطةادبيعباس هويدي فرحان زيالة11782322217011015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية النهروان المختلطةادبيعلي احمد سلمان فرحان11792322217011017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية541.0077.29اعدادية النهروان المختلطةادبيفارس محمد ناموس لفته11802322217011021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية النهروان المختلطةادبيفيض الرحمن فاضل عليوي حسين11812322217011022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية النهروان المختلطةادبيكرار عباس عبيد داود11822322217011025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية النهروان المختلطةادبيمصطفى جواد عبد الكاظم عراك11832322217011028

كلية التربية/جامعة سامراء451.0064.43اعدادية النهروان المختلطةادبيمصطفى عقيل مسلم ناهي11842322217011029

كلية التربية/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية النهروان المختلطةادبيمصطفى مالك عبد هللا ساجت11852322217011031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية النهروان المختلطةادبييوسف ثامر علي شالل11862322217011032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية الجماهير المختلطةادبيابراهيم امجد شاكر حسين11872322217012001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد حسن ابراهيم خليل11882322217012004

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيامير حامد هادي حمد11892322217012009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيامير حسن عبيد ربح11902322217012010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيامير نادر غياط حسن11912322217012012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيبشير ناطم فاضل سعد11922322217012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسن رسمي خليل ابراهيم11932322217012019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين صباح حسين سركال11942322217012027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين محمد غياط حسن11952322217012029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين محمد كاظم عبيد11962322217012030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيحمزه جابر غياط حسن11972322217012032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الجماهير المختلطةادبيحيدر مدلول فهيد عبد11982322217012035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيرضا عظيم عبد دخن11992322217012038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيزيد حمزه سعدون عبادي12002322217012040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0078.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيسجاد حسين حبيب عبد12012322217012042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيسجاد عباس صاحب دحيبش12022322217012043

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الجماهير المختلطةادبيسمير عبد هللا جالل ابراهيم12032322217012046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيسيف ناظم هادي حمد12042322217012047
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قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل430.0061.43اعدادية الجماهير المختلطةادبيصادق عباس كاظم سايج12052322217012048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيصفاء حسين عبيس راجي12062322217012049

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيعباس فاضل محمد علي كاظم12072322217012054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الجماهير المختلطةادبيعباس محمد عبد فهيد12082322217012055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيعبد العظيم سعد رسمي نايف12092322217012057

كلية القانون/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي ثامر عبيد طراد12102322217012059

كلية اآلداب/جامعة بابل456.0065.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي حسين شكر خليف12112322217012060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي فرحان عتوي نايف12122322217012063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0072.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي قحطان معارز جغيل12132322217012064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي كريم دودان سعود12142322217012066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل454.0064.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي مدلول تاغي حسون12152322217012067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي يوسف صياح مهدي12162322217012068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد رياض محمد هاتف12172322217012075

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد عماد حسن عليوي12182322217012076

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد فالح حسن عبد المحسن12192322217012077

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0072.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد يونس كاظم عبد12202322217012079

كلية اآلداب/جامعة بابل452.0064.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيمرتضى محسن عبد الحسين هادي12212322217012081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية الجماهير المختلطةادبيمسلم محمد حمزه حسون12222322217012083

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيمصطفى هادي عبد االمير يونس12232322217012087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيمقتدى فالح حسن جاسم12242322217012088

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيمقتدى قصي بطران حميدي12252322217012089

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيمنتظر حسن محمد هاتف12262322217012091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43اعدادية الجماهير المختلطةادبيمهدي فالح نور ابراهيم12272322217012093

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيوحيد اياد اوحيد محسن12282322217012095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0072.00اعدادية الجماهير المختلطةادبييعقوب عبد االمير طالب نصيري12292322217012096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية المرتضى المختلطةادبيعباس قحطان صاحب حسين12302322217013008

كلية التربية/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية المرتضى المختلطةادبيعقيل محمد جاسم مطر12312322217013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية المرتضى المختلطةادبيمحمد اركان عبد محمد12322322217013014

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية المرتضى المختلطةادبيمحمد حسين عبد هللا مطر12332322217013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية المرتضى المختلطةادبييعقوب مؤيد ذياب سرحان12342322217013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية الغزالي المختلطةادبيذياب حسوني فالح ضايف12352322217014003

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية الغزالي المختلطةادبيذياب هادي خضر حبش12362322217014004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية الغزالي المختلطةادبيعباس حيدر مهدي جاسم12372322217014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57ثانوية الغزالي المختلطةادبيعبد هللا حميد خشان عبيد12382322217014006

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0062.43ثانوية الغزالي المختلطةادبيعلي عزيز كاظم حسان12392322217014008

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيايهاب حميد صبري علي12402322217015002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيرضا هاني خضير عمران12412322217015008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيطه حميد افندي عبيد12422322217015010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعباس احمد عبيد محمد12432322217015011

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعبد هللا حسين علي خضير12442322217015012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي خضر حميد عايد12452322217015014

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي عماد تركي عبيس12462322217015016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0079.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي وليد جبر عوده12472322217015017
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التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعمار علي ناصر حسين12482322217015018

كلية اآلداب/جامعة القادسية452.0064.57ثانوية الحسينية المختلطةادبيحسن قاسم حسن امين12492322217016001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43ثانوية الحسينية المختلطةادبيحسنين علي حسين غاوي12502322217016002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية الحسينية المختلطةادبيعلي جواد كاظم عبد12512322217016006

كلية الفقه/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية سبأ المختلطةادبيتحسين محسن حميد عبد ايوب12522322217017001

كلية القانون/جامعة بابل551.0078.71اعدادية سبأ المختلطةادبيحسين قاسم نعمه لوتي12532322217017003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573.0081.86اعدادية سبأ المختلطةادبيحسين محسن كريدي عبد12542322217017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية سبأ المختلطةادبيخليل داخل اهتيمي خميس12552322217017006

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيايمن واثق فاضل صديان12562322217018004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيحسين راتب فاضل صديان12572322217018005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيسجاد جواد هادي شعالن12582322217018008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0066.57ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيمحمد علي حسين جالب12592322217018016

كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0065.86ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيمنير عماد حاكم ابشون12602322217018020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43ثانوية نابلس المختلطةادبيحسن اسماعيل طه حمد12612322217019002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية نابلس المختلطةادبيحكمت حمزه عزيز مهيان12622322217019003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية نابلس المختلطةادبيعلي جابر لزام عبار12632322217019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية صفين المختلطةادبيابراهيم عباس اسماعيل ابراهيم12642322217020001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان550.0078.57ثانوية صفين المختلطةادبيابراهيم عدنان سلمان جاسم12652322217020002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0062.43ثانوية صفين المختلطةادبيايمن عباس اسماعيل ابراهيم12662322217020004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية صفين المختلطةادبيبالل يوسف عبد علي سعيد12672322217020005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية صفين المختلطةادبيحيدر طالب عوده كاظم12682322217020007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل633.0090.43ثانوية صفين المختلطةادبيحيدر ميثم جواد كاظم12692322217020008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء461.0065.86ثانوية صفين المختلطةادبيزيد سعد سليم فيروز12702322217020010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية صفين المختلطةادبيسجاد حاتم عبيس مرزه12712322217020011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية صفين المختلطةادبيسجاد عبيس نعمه مطر12722322217020012

كلية اللغات/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية صفين المختلطةادبيسجاد غانم عبيد حسين12732322217020013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.0080.43ثانوية صفين المختلطةادبيعبد هللا محمد عبيد نصار12742322217020016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية صفين المختلطةادبيمحمد صادق فليح عيسى ثامر12752322217020020

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29ثانوية صفين المختلطةادبيمحمد علي سلمان جاسم12762322217020021

كلية القانون/جامعة بابل558.0079.71ثانوية صفين المختلطةادبيمرتضى محمد خليف عبيس12772322217020023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية صفين المختلطةادبيمصطفى فيصل كرمش عبيد12782322217020026

كلية القانون/جامعة بابل554.0079.14ثانوية صفين المختلطةادبيمنتظر سالم محمد حمزه12792322217020027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية صفين المختلطةادبييوسف تركي فاضل حمزه12802322217020029

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية صفين المختلطةادبييوسف فاضل عبيد عمران12812322217020030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل648.0092.57ثانوية المنتظر المختلطةادبيجاسم محمد حسن صياح12822322217021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية المنتظر المختلطةادبيحسن عدنان صيهود مطلق12832322217021002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43ثانوية المنتظر المختلطةادبيرائد علي عبد الكاظم كتاب12842322217021004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية المنتظر المختلطةادبيزيد رزاق طالع علوان12852322217021005

كلية القانون/جامعة بابل577.0082.43ثانوية المنتظر المختلطةادبيسجاد عباس سالم شيتي12862322217021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية المنتظر المختلطةادبيعباس ماجد عطيه وردي12872322217021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي عماد خضير عبيس12882322217021011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602.0086.00ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي قاسم عبيد علي12892322217021012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43ثانوية المنتظر المختلطةادبيكرار جاسم سياب شيتي12902322217021013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية المنتظر المختلطةادبيمحمد ناصر عبد الكاظم صياح12912322217021014

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية المنتظر المختلطةادبيمرتضى كريم هاني محمد12922322217021015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43ثانوية المنتظر المختلطةادبيمصطفى عبد علي هاني محمد12932322217021016

كلية القانون/جامعة بابل601.0085.86ثانوية المنتظر المختلطةادبيمهدي محمد كاظم مراد12942322217021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71ثانوية المنتظر المختلطةادبيموسى شاكر طاهر اليج12952322217021018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية الفالح المختلطةادبياحمد حسن علوان حسين12962322217022001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية الفالح المختلطةادبياحمد فالح حسن علي12972322217022002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الفالح المختلطةادبيحسين جاسم محمد عبد هللا12982322217022003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية الفالح المختلطةادبيحسين هاشم يوسف ربيحي12992322217022004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الفالح المختلطةادبيعبد هللا حميد مهدي عبيس13002322217022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية الفالح المختلطةادبيكرار حسين حمزة عبد هللا13012322217022011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية الفالح المختلطةادبيمحمد هادي سفاح عبد13022322217022013

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية الفالح المختلطةادبيمسلم حسين عبد هللا مجبل13032322217022014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية512.0073.14ثانوية الفالح المختلطةادبيمصطفى شمخي جبار زاجي13042322217022017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0075.71ثانوية الفالح المختلطةادبيمصطفى فراس علي حسين13052322217022018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0066.86ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيحسنين كريم عبس جاسم13062322217023002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيذو الفقار علي مردان عبد العباس13072322217023006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0071.29ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعبد هللا خضر عبد العزيز عبد العباس13082322217023010

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0060.57ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعبد هللا صباح سلمان حميدي13092322217023011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي جاسم عبد حسون13102322217023013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي حبيب ابراهيم محيسن13112322217023014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي محمد عزيز علوان13122322217023015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمحمد حسين عليوي عبعوب13132322217023017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية اليرموك المختلطةادبياحمد جاسم مشعل ناصر13142322217024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0060.86ثانوية اليرموك المختلطةادبياحمد غضيب شعيل حسين13152322217024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519.0074.14ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسن عبد االمير علي عبد13162322217024006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين علي شنان جاسم13172322217024008

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية اليرموك المختلطةادبيحيدر عبد مزهر مريح13182322217024009

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية اليرموك المختلطةادبيعبد هللا سالم سمين علي13192322217024013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل464.0066.29ثانوية اليرموك المختلطةادبيعقيل حسن صياح عزيز13202322217024015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية اليرموك المختلطةادبيقاسم حيدر عبد الحسن عبد العباس13212322217024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57ثانوية اليرموك المختلطةادبيمسلم عياده محمد ناصر13222322217024022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر427.0061.00ثانوية اليرموك المختلطةادبيمقتدى حيدر حسوني لطيف13232322217024023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57ثانوية اليرموك المختلطةادبيمهدي حيدر عبد الحسن عبد العباس13242322217024025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل440.0062.86ثانوية االبتكار المختلطةادبيانمار حسين علي عبد هللا13252322217028002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية االبتكار المختلطةادبيعباس باسم محمد صخيل13262322217028006

كلية التربية/جامعة سامراء478.0068.29ثانوية االبتكار المختلطةادبيعلي تركي نعمه كاظم13272322217028007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية االبتكار المختلطةادبيمصطفى حامد عبد غافل13282322217028011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية الخليج العربي المختلطةادبياحمد حيدر حامد ناهي13292322217029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية الخليج العربي المختلطةادبياحمد مهند طه ابراهيم13302322217029002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الخليج العربي المختلطةادبياحمد وسام عودة محسن13312322217029003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل532.0076.00ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيحسن قاسم عبد الكاظم مخيف13322322217029005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيحسين رعد عزيز جاسم13332322217029009
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيسجاد حسين خلف حسن13342322217029014

كلية اللغات/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمحمد صادق مراح دهيش13352322217029020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر432.0061.71ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمصطفى قيصر غازي جاسم13362322217029023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل473.0067.57ثانوية المدائن المختلطةادبيرضا حيدر هادي شاكر13372322217034003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي صبار عزيز عيسان13382322217034006

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0062.14ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي مهدي شاكر عبد الزهرة13392322217034007

كلية التربية/جامعة سامراء468.0066.86ثانوية المدائن المختلطةادبيكرار ستار علي امين13402322217034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل548.0078.29ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد ناهي شخير عبيس13412322217034011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية المدائن المختلطةادبيمصطفى حسون خضير حمزة13422322217034014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الضحى المختلطةادبيحسين ناصح علي عمران13432322217042002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الضحى المختلطةادبيمصطفى سالم هادي مظلوم13442322217042005

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86ثانوية الضحى المختلطةادبيميثم رحمان كاظم عبد13452322217042006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيحيدر محي شهاب جاسم13462322217048005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيسعد اسماعيل محمد ريس13472322217048007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبيعلي محمد سلمان نايف13482322217048011

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية االسراء المختلطةادبيسلوان اسعد عبد الحافظ عطا هللا13492322217049005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0062.71ثانوية االسراء المختلطةادبيعثمان غانم طالل سرهيد13502322217049006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86ثانوية االسراء المختلطةادبيعلي واثق ناجي عداي13512322217049007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية السهول المختلطةادبيامير عالي راشد حسين13522322217050001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43ثانوية السهول المختلطةادبيسالم كاظم حسين فخري13532322217050004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57ثانوية السهول المختلطةادبيعلي مؤيد حسن هاتف13542322217050006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية السهول المختلطةادبيمحمد ميثم عباس نور13552322217050008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية التسامح المختلطةادبيعلي حميد حمد كمر13562322217051008

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية التسامح المختلطةادبيمحمد سعد رجاب محمد13572322217051011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00الخارجيونادبيادم قاسم كاظم عبد الحمزه13582322218001050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء457.0065.29الخارجيونادبيامير حسن علي مظلوم13592322218001069

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86الخارجيونادبيحسان محمد عبد الكاظم حسان13602322218001119

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29الخارجيونادبيحسنين داود سلمان حميد13612322218001133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71الخارجيونادبيزيد مالك علي يونس13622322218001242

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل440.0062.86الخارجيونادبيعباس ناظم محمد داود13632322218001322

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43الخارجيونادبيعبد الباقي حمزه سكر داود13642322218001324

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00الخارجيونادبيعلي احمد عبد زيد سمير13652322218001365

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة451.0064.43الخارجيونادبيعلي ماهر جبار عبد االمير13662322218001430

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0075.86الخارجيونادبيليث باسم فالح سايب13672322218001493

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14الخارجيونادبيليث محمد عباس حسين13682322218001499

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0071.43الخارجيونادبيمهدي حميد طالب ريس13692322218001636

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29الخارجيونادبيموسى كاظم نجم عبد13702322218001645

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86الخارجيونادبيوهب قصي نواف محمد13712322218001677

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86الخارجيونادبيمحمد وميض محمد حسن13722322218001689

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية عدن للبناتادبياسراء فريق محان عبود13732322222001003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية عدن للبناتادبيايات جالل مهدي دهش13742322222001006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية عدن للبناتادبيايالف صباح شعالن جلوب13752322222001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية عدن للبناتادبيبتول غضبان زبير عبيس13762322222001010
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كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية عدن للبناتادبيبنين يحيى عزيز لهمود13772322222001013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية عدن للبناتادبيتبارك فارس صبار حساب13782322222001014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية عدن للبناتادبيتبارك مهدي شناوه عبيد13792322222001015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية عدن للبناتادبيرحاب مجيد عبد االمير جعفر13802322222001019

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية عدن للبناتادبيرمله عباس حميد حبيب13812322222001020

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية عدن للبناتادبيزهراء اشراق ناصر حسين13822322222001022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل570.0081.43اعدادية عدن للبناتادبيزهراء نعمان عويد هادي13832322222001026

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية عدن للبناتادبيزينب باسم حسين جبر13842322222001027

كلية القانون/جامعة بابل564.0080.57اعدادية عدن للبناتادبيزينب رضا كاظم مكطاف13852322222001030

كلية التربية/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية عدن للبناتادبيزينب علي جبار عبادي13862322222001031

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية عدن للبناتادبيزينب علي محسن عوده13872322222001033

كلية القانون/جامعة بابل604.0086.29اعدادية عدن للبناتادبيزينه رضا جبر جاسم13882322222001035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه حسين عباس كاظم13892322222001042

كلية التربية/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه راضي خضير عباس13902322222001043

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية عدن للبناتادبيميساء وحيد علي شبيب13912322222001048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية عدن للبناتادبينبأ احمد جاسم كريم13922322222001049

كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى حسين كاظم عبد13932322222001050

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية عدن للبناتادبينور محمد يحيى حنتوش13942322222001053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية عدن للبناتادبيهدى يحيى طالب غالم13952322222001055

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية426.0060.86اعدادية الغساسنة للبناتادبيابتسام محمد قحطان جواد13962322222002001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الغساسنة للبناتادبيايه حسين عبيد غشيم13972322222002006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الغساسنة للبناتادبيايه سلمان بدر موسى13982322222002007

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الغساسنة للبناتادبيبراء محسن علي دنش13992322222002008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الغساسنة للبناتادبيبراء نجم عبد مرزه14002322222002009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الغساسنة للبناتادبيبنين علي محمد جبر14012322222002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0064.14اعدادية الغساسنة للبناتادبيتبارك حسين وناس مشعب14022322222002013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الغساسنة للبناتادبيتقى حيدر مهدي حرش14032322222002014

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية الغساسنة للبناتادبيجنات رمضان عبد علي هريط14042322222002015

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية الغساسنة للبناتادبيزهراء شاكر نادي حسون14052322222002021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0071.14اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب سعد خضير جبار14062322222002024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب فراس حسين عاجل14072322222002025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب وسام قحطان جواد14082322222002027

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينه اركان عبد حمزة14092322222002028

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الغساسنة للبناتادبيصفا حمزة عبيد غشيم14102322222002030

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر482.0068.86اعدادية الغساسنة للبناتادبيعذراء خليل حسن عبيس14112322222002032

كلية التربية/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية الغساسنة للبناتادبيعلياء محمد دانه شهد14122322222002033

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الغساسنة للبناتادبيفاطمة رحيم كاظم عبد الحسن14132322222002034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيفاطمة محسن ياسر منذور14142322222002036

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الغساسنة للبناتادبيمريم حسن مجهول منسي14152322222002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الغساسنة للبناتادبيمريم فاضل حنص حسن14162322222002038

كلية التربية/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيمعصومة جاسم ساير محان14172322222002039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيوهاد علي عادل قاضي14182322222002042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل432.0061.71اعدادية الغساسنة للبناتادبييقين صالح عبدالهادي خلبوص14192322222002043
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل614.0087.71اعدادية المناذرة للبناتادبيأميره رائد كاظم هادي14202322222003001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين525.0075.00اعدادية المناذرة للبناتادبياديان علي جواد كاظم14212322222003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71اعدادية المناذرة للبناتادبياماليد علي حمزه عباس14222322222003003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية المناذرة للبناتادبيايات حسين عبد الزهرة عباس14232322222003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية المناذرة للبناتادبيبنين جواد عبد الكاظم عطيه14242322222003008

كلية اآلداب/جامعة بابل494.0070.57اعدادية المناذرة للبناتادبيحوراء علي عبد الحكيم عبد الواحد14252322222003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل559.0079.86اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء رزاق سرحان حجيل14262322222003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء عبد الحسن مظلوم ناصر14272322222003013

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية المناذرة للبناتادبيساره وسام هادي رحمن14282322222003017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المناذرة للبناتادبيسهاد عبود جاسم عبادي14292322222003018

كلية اللغات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية المناذرة للبناتادبيسهاد قاسم حسين عليوي14302322222003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية المناذرة للبناتادبيفاطمه حسن عبد هللا بليش14312322222003020

كلية القانون/جامعة بابل555.0079.29اعدادية المناذرة للبناتادبيفاطمه رزاق صبار عبد14322322222003021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية المناذرة للبناتادبيفاطمه فائز حبيب هادي14332322222003022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل456.0065.14اعدادية المناذرة للبناتادبيميس غسان حسن رباط14342322222003025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية الوركاء للبناتادبيامنه اركان مرزه عبيس14352322222004001

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية الوركاء للبناتادبيبان عدنان حسين غافل14362322222004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517.0073.86ثانوية الوركاء للبناتادبيحنين فراس عباس عبود14372322222004006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية الوركاء للبناتادبيرسل مرزه سرداج محسون14382322222004007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14ثانوية الوركاء للبناتادبيرقيه خضير شاكر محمد14392322222004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء سعد عمران ناصر14402322222004010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل472.0067.43ثانوية الوركاء للبناتادبيسجى فالح حسن علي14412322222004013

كلية القانون/جامعة بابل556.0079.43ثانوية الوركاء للبناتادبيسنار هادي احمد جاسم14422322222004014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل469.0067.00ثانوية الوركاء للبناتادبيشيرين خضير شاكر محمد14432322222004015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية الوركاء للبناتادبيصفا خالد عبد علي رشيد14442322222004016

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0069.00ثانوية الوركاء للبناتادبيغفران سالم عبد هللا سعد14452322222004017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل474.0067.71ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمه غايب كاظم عبيد14462322222004019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية الوركاء للبناتادبيمريم عماد كامل حميد14472322222004020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الوركاء للبناتادبيمريم ماجد عبد المجيد نصر14482322222004021

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية الوركاء للبناتادبيهبه حكمت مظهر مهدي14492322222004024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل489.0069.86ثانوية الوركاء للبناتادبيوالء امين برزان كاظم14502322222004025

كلية التربية/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية ميسلون للبناتادبيابتهاج واثق حمزه حسون14512322222005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556.0079.43اعدادية ميسلون للبناتادبياسماء عماد عبيد لهمود14522322222005003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل509.0072.71اعدادية ميسلون للبناتادبيامنه بهاء محمد جاسم14532322222005004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية ميسلون للبناتادبيامنه كريم علوان جليب14542322222005005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين علي عباس عطيه14552322222005008

كلية التربية/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية ميسلون للبناتادبيحوراء عماد خضير فنجان14562322222005010

كلية التربية/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية ميسلون للبناتادبيرقيه ثائر عبد الحمزه عبيد14572322222005011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل509.0072.71اعدادية ميسلون للبناتادبيرند محمد جاسم نايف14582322222005012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء احمد حسن عبطان14592322222005013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء احمد موسى عمران14602322222005014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء عدنان حمزه حسون14612322222005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء محمد جاسم عبيس14622322222005019
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل482.0068.86اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء نايف مطلب مكطوف14632322222005020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب حمادي جاسم راضي14642322222005022

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب علي حسن عبيد14652322222005024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل475.0067.86اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب كريم عبود محيسن14662322222005025

كلية التربية/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية ميسلون للبناتادبيسكينه حسين كاظم حمد14672322222005027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية ميسلون للبناتادبيغدير واثق جابر حسين14682322222005033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمة بشار عبيس عطب14692322222005035

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمة مثنى هادي جفالوي14702322222005036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية ميسلون للبناتادبيكوثر احمد مطر مهدي14712322222005039

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية ميسلون للبناتادبيهبة حيدر مدلول علي14722322222005043

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل428.0061.14ثانوية الرفعة للبناتادبيآيات سعيد كاظم حوران14732322222006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية الرفعة للبناتادبيبنين ظاهر حبيب عراك14742322222006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00ثانوية الرفعة للبناتادبيبنين محمد هميم بيوض14752322222006005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57ثانوية الرفعة للبناتادبيتقى مهدي كاظم نوري14762322222006007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0067.43ثانوية الرفعة للبناتادبيحوراء فالح هاشم عبيد14772322222006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43ثانوية الرفعة للبناتادبيرحمه صالح غالي دمنه14782322222006012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الرفعة للبناتادبيرنا صدام عمران مشير14792322222006015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية الرفعة للبناتادبيريتاج احمد عبد الحسن كاظم14802322222006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43ثانوية الرفعة للبناتادبيزمرد حسام حسن حمزه14812322222006017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء حيدر عبيس عراك14822322222006018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619.0088.43ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء شامل سلمان اسماعيل14832322222006019

كلية القانون/جامعة بابل594.0084.86ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء هيثم عبد الكاظم علي14842322222006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية الرفعة للبناتادبيسجى عايد حسين عبود14852322222006026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية الرفعة للبناتادبيسكينه عبد الرحمن عبيد عبيس14862322222006028

كلية القانون/جامعة بابل566.0080.86ثانوية الرفعة للبناتادبيشهد سعد حسن نهابه14872322222006030

كلية اآلداب/جامعة بابل455.0065.00ثانوية الرفعة للبناتادبيصفاء حسن حمزه علي14882322222006032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29ثانوية الرفعة للبناتادبيطيبه حامد موجد شياع14892322222006033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29ثانوية الرفعة للبناتادبيعذراء علي حمزه حسان14902322222006035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل422.0060.29ثانوية الرفعة للبناتادبيعال رعد خوام غلفص14912322222006036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه علي حسن حمزه14922322222006041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه فاضل شبيب حمزه14932322222006043

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0063.14ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه كاظم علي حسين14942322222006044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57ثانوية الرفعة للبناتادبيمنى عقيل شعيب شرقي14952322222006048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86ثانوية الرفعة للبناتادبينبأ هادي زبار سويدان14962322222006050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية الرفعة للبناتادبينرجس احمد سعود ناصح14972322222006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71ثانوية الرفعة للبناتادبيهدى حيدر سلمان محمد14982322222006053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0063.86ثانوية الرفعة للبناتادبيهدير فوزي فيصل عمران14992322222006055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0076.14ثانوية الرفعة للبناتادبيوئام كفاح كريم حمزه15002322222006056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549.0078.43ثانوية الرفعة للبناتادبيياسمين فائد مهدي عبيد15012322222006057

كلية اللغات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية مريم العذراء للبناتادبيأماني علي مجيد حسون15022322222007001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية مريم العذراء للبناتادبياستبرق هادي عبيد علي15032322222007002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبنين علي جاسم محمد15042322222007008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبنين قاسم شهاب عبيد15052322222007009
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0071.43ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبنين كاظم علي نصيف15062322222007010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبنين يوسف مزهر علوان15072322222007011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية مريم العذراء للبناتادبيتبارك عباس عبيد بلبوص15082322222007012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582.0083.14ثانوية مريم العذراء للبناتادبيتمائم رقيب ابراهيم عبد الزهره15092322222007014

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية مريم العذراء للبناتادبيحوراء كريم جواد عبد الرضا15102322222007015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية مريم العذراء للبناتادبيرغد قاسم محمد عبيس15112322222007017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل479.0068.43ثانوية مريم العذراء للبناتادبيرقيه كامل صاحب علي15122322222007019

كلية اآلداب/جامعة بابل572.0081.71ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزهراء رعد كامل محمد15132322222007020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزهراء محمد عبيد رحيم15142322222007022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء450.0064.29ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينه فليح عبد جابر15152322222007024

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية مريم العذراء للبناتادبيسحر حاكم طالب حميد15162322222007026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل636.0090.86ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشهد اياد هادي سلمان15172322222007028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل585.0083.57ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشهالء كاظم مزهر ناجي15182322222007029

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0060.29ثانوية مريم العذراء للبناتادبيضحى قاسم كاظم عبيد15192322222007031

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0064.86ثانوية مريم العذراء للبناتادبيغدير رزاق فاضل مهدي15202322222007033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595.0085.00ثانوية مريم العذراء للبناتادبيغيداء علي حسين عبيس15212322222007035

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه حاكم جاسم حمزه15222322222007036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه مهدي عليوي جاسم15232322222007037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية مريم العذراء للبناتادبيمريم اركان علي عبد الواحد15242322222007039

كلية القانون/جامعة بابل563.0080.43ثانوية مريم العذراء للبناتادبيمريم علي حسين علي15252322222007040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14ثانوية مريم العذراء للبناتادبينبأ مهدي عليوي جاسم15262322222007041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية مريم العذراء للبناتادبينور ثامر عبد الحسين خضير15272322222007042

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية مريم العذراء للبناتادبينور جاسم ابراهيم عمران15282322222007043

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29ثانوية مريم العذراء للبناتادبينور عباس فاضل محمد15292322222007044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29ثانوية مريم العذراء للبناتادبيهبة مصطفى جليل ابراهيم15302322222007046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل476.0068.00ثانوية مريم العذراء للبناتادبيهدى محمد هادي راضي15312322222007047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0064.86ثانوية مريم العذراء للبناتادبيورود طالب جلوب عبطان15322322222007048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0060.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيأنفال حبيب عبد الرزاق عبد الكاظم15332322222008001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبياستبرق حيدر عبد الحسين محمد15342322222008003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل470.0067.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيالهام حمزه ازويد علي15352322222008005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبراء احمد عليوي جاسم15362322222008007

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيخديجه سالم كاظم جواد15372322222008010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء فليح حسن عبيد15382322222008011

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء محمد حسين دريب15392322222008012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء مهدي عليوي عبادي15402322222008013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء ناظم محمد علي عبود15412322222008014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء608.0086.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء نعمه كريم عبد15422322222008015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0071.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب ضرغام مرزه حمزه15432322222008016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل558.0079.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيساره فرحان علي مدب15442322222008017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمة حيدر علي حسون15452322222008019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل458.0065.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه حميد عباس كاظم15462322222008020

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل439.0062.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيليلى عبد الكاظم جاسم رزيج15472322222008023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0076.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم علي حسن علوان15482322222008024
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التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيهدى ايوب هادي جاسم15492322222008025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0077.14ثانوية فلسطين للبناتادبيبنين ظافر ناجي حمزة15502322222009004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية فلسطين للبناتادبيبنين علي خلف ابراهيم15512322222009005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية فلسطين للبناتادبيحنين محمد مجبل عبد15522322222009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء اسعد عبد علي جريان15532322222009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء جابر عمران سباهي15542322222009008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء ظاهر عباس حسين15552322222009010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل634.0090.57ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء هادي عبد اللطيف محمد15562322222009011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب حازم حمود عباس15572322222009012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية فلسطين للبناتادبيشهد علي ناجح علي15582322222009013

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية فلسطين للبناتادبينور عباس عبد الحسين علوان15592322222009017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية البدور للبناتادبياالء حاتم عبد هللا سلمان15602322222010003

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية البدور للبناتادبياية عبد الرحمن علي جميل15612322222010004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية البدور للبناتادبيايمان قيس مطر عبيد15622322222010005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية البدور للبناتادبيبنين عبد الهادي تايه زغير15632322222010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43ثانوية البدور للبناتادبيرشا سعد حسين منصور15642322222010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0076.00ثانوية البدور للبناتادبيزهراء حامد يوسف ياس15652322222010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57ثانوية البدور للبناتادبيزينب جمال اسماعيل فرحان15662322222010010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00ثانوية البدور للبناتادبيساره خضر حامد فرحان15672322222010011

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية البدور للبناتادبيضي ابراهيم احمد هاشم15682322222010015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية البدور للبناتادبيغفران عامر علوان عيدان15692322222010016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية البدور للبناتادبيفاطمه عدنان عباس منصور15702322222010018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0085.29ثانوية البدور للبناتادبيمالك شهيد اسماعيل بجاي15712322222010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية البدور للبناتادبيمنال يونس احمد حمد15722322222010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء575.0082.14ثانوية البدور للبناتادبينور عماد عبد هللا حمد15732322222010022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0079.00اعدادية الثورة للبناتادبياسراء غني حمزه شنون15742322222011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57اعدادية الثورة للبناتادبياالء عبد الحسين جوير نجم15752322222011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الثورة للبناتادبيام البنين عباس نصر حسين15762322222011004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية الثورة للبناتادبيانفال ميثم حسن محسن15772322222011005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الثورة للبناتادبيايه حسن كاظم نوري15782322222011006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل651.0093.00اعدادية الثورة للبناتادبيبنين مجيد كاظم هندي15792322222011010

كلية اآلداب/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الثورة للبناتادبيتبارك فائز محمد حمزه15802322222011013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الثورة للبناتادبيحوراء طاهر عبد الهادي حسن15812322222011015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الثورة للبناتادبيحوراء عبد الحسين مراد جمعه15822322222011016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الثورة للبناتادبيرقيه خيري عوده سجل15832322222011018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الثورة للبناتادبيرقيه فائز مهدي محمد سعيد15842322222011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء حافظ جهاد شياع15852322222011020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء حيدر فاضل جواد15862322222011021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل436.0062.29اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء رائد جواد كاظم15872322222011022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء عالء جاسم غيدان15882322222011026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء علي هاشم علي15892322222011028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء فراس جبار كريم15902322222011029

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء مثنى عبد الرضا جواد15912322222011030
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الثورة للبناتادبيزينب عباس كريم كاظم15922322222011032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الثورة للبناتادبيزينب عالء محمد عبد هللا15932322222011033

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية الثورة للبناتادبيزينب موسى هاشم حمزه15942322222011035

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الثورة للبناتادبيساجده مسلم طعمه حسون15952322222011036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الثورة للبناتادبيسراب سيزار جواد كاظم15962322222011039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الثورة للبناتادبيسرور ضياء حسين مريهج15972322222011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الثورة للبناتادبيشهد اشرف سعدون حاجم15982322222011041

كلية اآلداب/جامعة بابل460.0065.71اعدادية الثورة للبناتادبيشهد حسين يحيى صالح15992322222011042

كلية القانون/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الثورة للبناتادبيشهالء علي داود خلف16002322222011043

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الثورة للبناتادبيصفا علي هادي كزار16012322222011044

كلية القانون/جامعة بابل563.0080.43اعدادية الثورة للبناتادبيضي عظيم جاسم حسن16022322222011045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الثورة للبناتادبيطيبه ابراهيم عبد الحسين كريم16032322222011046

كلية القانون/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الثورة للبناتادبيطيبه صادق كردي سوادي16042322222011047

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية الثورة للبناتادبيعال صدام حسن عليوي16052322222011048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الثورة للبناتادبيفاطمه احمد عبيد نجم16062322222011049

كلية اآلداب/جامعة بابل506.0072.29اعدادية الثورة للبناتادبيفاطمه صالح مهدي عطيه16072322222011052

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0063.43اعدادية الثورة للبناتادبيفرح طارق جبر حسن16082322222011054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الثورة للبناتادبيفرح عبد الرضا عبيس محمد16092322222011055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل686.0098.00اعدادية الثورة للبناتادبيكوثر علي حمزه عطيه16102322222011056

كلية اللغات/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية الثورة للبناتادبيلباب حيدر حسين رحيم16112322222011057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544.0077.71اعدادية الثورة للبناتادبيمريم حيدر غازي مجيد16122322222011060

كلية القانون/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الثورة للبناتادبيمريم ستار اسود غيدان16132322222011061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية الثورة للبناتادبيمريم عالء عبيد حسن16142322222011062

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية الثورة للبناتادبيمريم فالح حسن نويص16152322222011063

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الثورة للبناتادبيمريم قاسم عبد العباس محمد16162322222011064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل633.0090.43اعدادية الثورة للبناتادبيميس حيدر حسين جاسم16172322222011065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71اعدادية الثورة للبناتادبينبأ عباس مجيد كاظم16182322222011066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية الثورة للبناتادبينرجس محمد خلف كاظم16192322222011067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الثورة للبناتادبينوال رائد سهيل ابراهيم16202322222011068

كلية اللغات/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الخنساء للبناتادبيآيات فالح عبد المهدي رحيم16212322222012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك حمزه علي محمود16222322222012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء اسعد ناطق حمزه16232322222012008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الخنساء للبناتادبيرغداء سعيد حسين نذير16242322222012009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء اسعد جاسم محمد علي16252322222012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء اسعد ناطق حمزه16262322222012011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عباس عبد العظيم عبد الرضا16272322222012015

كلية اآلداب/جامعة بابل452.0064.57اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب علي حسين ابراهيم16282322222012016

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية الخنساء للبناتادبيسوزان علي ناصر حسين16292322222012017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الخنساء للبناتادبيشمس حسين علي حسين16302322222012018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه سعد جاسم محمد16312322222012020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه قحطان فالح مهدي16322322222012021

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل429.0061.29اعدادية الخنساء للبناتادبيفرح عامر عباس حميد16332322222012022

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل436.0062.29اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم مضر محمد عبد الوهاب16342322222012025
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كلية اآلداب/جامعة بابل450.0064.29اعدادية الخنساء للبناتادبيميساء صالل ظاهر جاسم16352322222012026

كلية اآلداب/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ علي عبد الحر عبيد16362322222012028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية الطليعة للبناتادبيايات عامر عبد الرضا عبود16372322222013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الطليعة للبناتادبيايه حيدر علي مهدي16382322222013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية الطليعة للبناتادبيايه وليد ستار مرزه16392322222013005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين عبد الزهره جبر عبد16402322222013009

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الطليعة للبناتادبيجهينه جميل جواد كاظم16412322222013012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل660.0094.29اعدادية الطليعة للبناتادبيديما وائل كاظم حمزه16422322222013013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الطليعة للبناتادبيرقية محمد مجيد سعيد16432322222013014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الطليعة للبناتادبيرقيه علي حمد عليوي16442322222013016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الطليعة للبناتادبيريام حامد صباح مهدي16452322222013017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب عادل جواد كاظم16462322222013021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب عدنان ياس عباس16472322222013022

كلية القانون/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الطليعة للبناتادبيزينه حيدر علي حتروش16482322222013024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الطليعة للبناتادبيسما رخاء علي عطيه16492322222013026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الطليعة للبناتادبيسمانه عادل صالل عبود16502322222013027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الطليعة للبناتادبيشمس سعد اركان محمد16512322222013028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الطليعة للبناتادبيشهد ستار جبار هادي16522322222013029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الطليعة للبناتادبيطيبه رضا عدنان جواد16532322222013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه فالح هادي عبد الصاحب16542322222013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه محمد سليم كريم16552322222013036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم سعد عبد المجيد كريم16562322222013037

كلية اللغات/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية الطليعة للبناتادبينرجس ربيع كاظم عبود16572322222013040

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية الطليعة للبناتادبينور حسنين جبار اسود16582322222013041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الطليعة للبناتادبينور صالح مهدي حسن16592322222013043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل629.0089.86اعدادية الطليعة للبناتادبينور هالل مبدر كاظم16602322222013044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية الطليعة للبناتادبيهدى باسم عريبي عبود16612322222013045

كلية اآلداب/جامعة بابل486.0069.43اعدادية الطليعة للبناتادبيهدى حمدي عبد عباس16622322222013046

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية اليقظة للبناتادبيايات غالب عطيه ضيدان16632322222014003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية اليقظة للبناتادبيتبارك غانم عبيس مانع16642322222014006

كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء جواد كاظم محمد16652322222014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب فرحان سعيد محسن16662322222014016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0077.29اعدادية اليقظة للبناتادبيساره رحيم جونه جلو16672322222014018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل535.0076.43اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه حمزه عبد شنته16682322222014023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه رحمان عزيز سايب16692322222014024

كلية التربية/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه غسان عادل عبد الزهره16702322222014026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه كاظم جدوع هاشم16712322222014027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل665.0095.00اعدادية اليقظة للبناتادبينبأ عادل عبد الحسن لفته16722322222014031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية المدحتية للبناتادبياسماء تايه حسون دهش16732322222015001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل474.0067.71اعدادية المدحتية للبناتادبياسيل كاظم فاضل عبيد16742322222015003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0089.57اعدادية المدحتية للبناتادبيامنه شهاب احمد عبد الزهرة16752322222015004

كلية القانون/جامعة بابل570.0081.43اعدادية المدحتية للبناتادبيامنه عبيد جاسم سلطان16762322222015005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل620.0088.57اعدادية المدحتية للبناتادبيايات حمزه حامد ناجي16772322222015006
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية المدحتية للبناتادبيايناس محمد جاسم بريسم16782322222015008

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل435.0062.14اعدادية المدحتية للبناتادبيبنين زياد كاظم طرخان16792322222015011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان568.0081.14اعدادية المدحتية للبناتادبيبنين شاكر وهب صاحب16802322222015012

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية المدحتية للبناتادبيجنات حسين جواد كاظم16812322222015016

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0060.57اعدادية المدحتية للبناتادبيرباب حسين عالوي جاسم16822322222015017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0085.29اعدادية المدحتية للبناتادبيرتاج حامد شمران بويدر16832322222015018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0066.00اعدادية المدحتية للبناتادبيرقيه محمد عوده راضي16842322222015021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء عالء حسن ديلي16852322222015025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء علي حاتم حسن16862322222015026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء ماجد كريم كاظم16872322222015027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0078.57اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب احمد عباس عبد علي16882322222015028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب حسن علي عبيد16892322222015029

كلية القانون/جامعة بابل654.0093.43اعدادية المدحتية للبناتادبيساره ماجد عليوي عطب16902322222015032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل572.0081.71اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه عبد الحميد محمد صالح16912322222015037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه علي طالب عبيد16922322222015038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه قاسم مشكور هادي16932322222015040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل651.0093.00اعدادية المدحتية للبناتادبيمريم حسين جواد حسن16942322222015041

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0060.57اعدادية المدحتية للبناتادبيمها وسام هادي حسن16952322222015042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602.0086.00اعدادية المدحتية للبناتادبينور عباس عبد سلمان16962322222015043

كلية القانون/جامعة بابل616.0088.00اعدادية ام البنين للبناتادبيآيه عبد الهادي محمد علي عبد الحسن16972322222016001

كلية اآلداب/جامعة بابل447.0063.86اعدادية ام البنين للبناتادبيام البنين عامر مصعب علوان16982322222016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14اعدادية ام البنين للبناتادبيبنت الهدى حسين رشيد عطيه16992322222016006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين حسين جاسم حسين17002322222016007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0085.86اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك قاسم حسن عبيد17012322222016009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542.0077.43اعدادية ام البنين للبناتادبيدانية اياد شاكر محمود17022322222016013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء رائد ستار حمزه17032322222016014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء عباس فاضل محمد17042322222016015

كلية القانون/جامعة بابل558.0079.71اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء فخري فالح شمران17052322222016016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء كريم حمزه اجعاز17062322222016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0077.29اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب عبد الهادي محمد علي عبد الحسن17072322222016021

كلية اآلداب/جامعة بابل452.0064.57اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب عواد نور متعب17082322222016022

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0064.86اعدادية ام البنين للبناتادبيطوعه حميد يونس جابر17092322222016024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية ام البنين للبناتادبيمنال كريم رزاق ناجي17102322222016028

كلية القانون/جامعة بابل616.0088.00اعدادية ام البنين للبناتادبينبأ عامر عباس عبد هللا17112322222016030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل482.0068.86اعدادية ام البنين للبناتادبينور الهدى مهند عبد الرحمن موجد17122322222016033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل432.0061.71اعدادية طليطلة للبناتادبيأفراح سعدون مزعل شجر17132322222017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية طليطلة للبناتادبياديان علي عبد الحسين حمد17142322222017002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية طليطلة للبناتادبيايات فارس ارزوقي عبد17152322222017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية طليطلة للبناتادبيبراق محمد سعدون حميد17162322222017007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين رائد عبد هللا سركال17172322222017009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين صادق جاسم عبيد17182322222017010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية طليطلة للبناتادبيحوراء حامد غازي سنيد17192322222017015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية طليطلة للبناتادبيحوراء سعد عبد السيد محمد17202322222017016
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0086.14اعدادية طليطلة للبناتادبيحوراء مراد كاظم عبيد17212322222017018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية طليطلة للبناتادبيرسل جاسم ثامر نصيف17222322222017021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية طليطلة للبناتادبيزمن حيدر كاظم عبيد17232322222017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0071.57اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء خضير عباس رحيم17242322222017024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء ضياء هاشم خضير17252322222017026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل573.0081.86اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء عباس هادي كاظم17262322222017028

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء عماد ناصر حسين17272322222017030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية طليطلة للبناتادبيزينب حمزه كاظم عبد هللا17282322222017031

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0063.71اعدادية طليطلة للبناتادبيزينب عادل جابر جهر17292322222017034

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0063.71اعدادية طليطلة للبناتادبيسمر ماهر زويد حسين17302322222017039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية طليطلة للبناتادبيضحى حيدر جبار مسلم17312322222017041

كلية اللغات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية طليطلة للبناتادبيضحى حيدر مجيد حميد17322322222017042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية طليطلة للبناتادبيطيبه ساجت عبد طاهر17332322222017043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية طليطلة للبناتادبيعبير عماد كاظم ابراهيم17342322222017045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية طليطلة للبناتادبيغدير عبد االمير حسون علوان17352322222017047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية طليطلة للبناتادبيغدير قتيبه سعدون حميد17362322222017048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه احمد سلمان محمد17372322222017050

كلية اآلداب/جامعة بابل495.0070.71اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه بهجت علي هالل17382322222017051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه ياسين عبود حسن17392322222017057

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية طليطلة للبناتادبيمروه عطيه شالل حسين17402322222017058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544.0077.71اعدادية طليطلة للبناتادبينبأ محمد هادي كاظم17412322222017060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل593.0084.71اعدادية طليطلة للبناتادبينور كريم بريسم كريم17422322222017062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0077.00اعدادية طليطلة للبناتادبينور مهدي عبد الزهره كريم17432322222017063

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية طليطلة للبناتادبينور وليد منوخ كريم17442322222017064

كلية اآلداب/جامعة بابل491.0070.14اعدادية طليطلة للبناتادبيهدى فرحان كاظم حسن17452322222017066

كلية اللغات/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية طليطلة للبناتادبييقين عامر منصور حسين17462322222017067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية اسماء للبناتادبياسراء ثابت عبيد عباس17472322222018002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57اعدادية اسماء للبناتادبياسراء علي عبيس عزيز17482322222018003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل583.0083.29اعدادية اسماء للبناتادبياطياف رعد مزهر حسين17492322222018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556.0079.43اعدادية اسماء للبناتادبيامواج شهاب حميد عبد علي17502322222018005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية اسماء للبناتادبيايات حسام عبد الحسين خلف17512322222018006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية اسماء للبناتادبيبتول فالح مهدي عبيد17522322222018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86اعدادية اسماء للبناتادبيتبارك عماد مالك خليل17532322222018012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية اسماء للبناتادبيخديجه غضبان فنجان شلغم17542322222018017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه عباس خضير محمد17552322222018021

كلية اآلداب/جامعة بابل450.0064.29اعدادية اسماء للبناتادبيرنا موسى سلوم العباس17562322222018024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43اعدادية اسماء للبناتادبيرواء عدي عبيس مزهر17572322222018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57اعدادية اسماء للبناتادبيرواء محمد علي سويف17582322222018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء ابراهيم حسين حمزة17592322222018028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل653.0093.29اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء حمزة محمد حمزه17602322222018029

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء علي خضير عبيد17612322222018031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل586.0083.71اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء فريد سالم عبد الحسين17622322222018032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل628.0089.71اعدادية اسماء للبناتادبيزينب صالح حسن سياب17632322222018033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية اسماء للبناتادبيزينب محمود صخيل كاظم17642322222018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية اسماء للبناتادبيسجى جاسم طه ضايع17652322222018036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية اسماء للبناتادبيسجى سلمان ناجي حسين17662322222018037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14اعدادية اسماء للبناتادبيسيروان مسلم سلمان عبد17672322222018040

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية اسماء للبناتادبيشيماء صالح سلمان ساير17682322222018041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل495.0070.71اعدادية اسماء للبناتادبيطيبه احمد كاظم عذاب17692322222018042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل584.0083.43اعدادية اسماء للبناتادبيعفاف نايف حميد مصحب17702322222018044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه حسن سلمان حمزة17712322222018046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه غضبان مطير لهيد17722322222018047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل618.0088.29اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه كاظم شاكر جواد17732322222018048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه كاظم هاشم عباس17742322222018049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل604.0086.29اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه محمد عبيد خضير17752322222018051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل636.0090.86اعدادية اسماء للبناتادبيليلى فالح ابراهيم احمد17762322222018053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586.0083.71اعدادية اسماء للبناتادبيمريم صالح صالل عبد17772322222018054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0066.71اعدادية اسماء للبناتادبيمريم عقيل زين العابدين سمين17782322222018055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0078.86اعدادية اسماء للبناتادبيمريم علي عويد فياض17792322222018056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71اعدادية اسماء للبناتادبيمسار محمد خضير عبيد17802322222018057

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0063.14اعدادية اسماء للبناتادبينبأ احمد هادي حسين17812322222018059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية اسماء للبناتادبيهبه علي عبيد خضير17822322222018062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل611.0087.29اعدادية اسماء للبناتادبيهديل جاسم محمد جالب17832322222018063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية االسكندرية للبناتادبيحنين محمد محسن ناصر17842322222019003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية االسكندرية للبناتادبيرباب علي عيسى هظيم17852322222019004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية االسكندرية للبناتادبيغفران كريم جاسم محمد17862322222019007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية االسكندرية للبناتادبيمريم صادق غفوري حرجان17872322222019008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية االسكندرية للبناتادبيمريم محمد قاسم مهدي حمد17882322222019009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71ثانوية االسكندرية للبناتادبينبأ محمد سلمان خليف17892322222019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية االسكندرية للبناتادبينوره رزاق حسين موسى17902322222019013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية االسكندرية للبناتادبيهاجر حمزه علي وريد17912322222019014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57ثانوية المسعودي للبناتادبيآمال اسعد طالب احمد17922322222020001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0060.00ثانوية المسعودي للبناتادبياستبرق مهند عبد الكاظم حميد17932322222020002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية المسعودي للبناتادبياسيل عيسى سلمان كاظم17942322222020003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية المسعودي للبناتادبيتبارك عاصم عبد الكاظم سالم17952322222020010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية المسعودي للبناتادبيتقى خالد سلمان حسين17962322222020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29ثانوية المسعودي للبناتادبيحوراء حسين محمد كريم17972322222020012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0078.86ثانوية المسعودي للبناتادبيخديجه صالح عبيد عامر17982322222020013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0085.29ثانوية المسعودي للبناتادبيخوله وليد جوري عبد هللا17992322222020014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57ثانوية المسعودي للبناتادبيديانا نزار شاكر شافي18002322222020015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86ثانوية المسعودي للبناتادبيرباب علي شياع رسن18012322222020016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية المسعودي للبناتادبيرجاء عباس فاضل محمد18022322222020017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية المسعودي للبناتادبيزهراء سعد خضير عباس18032322222020019

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية المسعودي للبناتادبيساره وسام فاضل علي18042322222020023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية المسعودي للبناتادبيشهد خضير عجيل شبيب18052322222020025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية المسعودي للبناتادبيشيرين عدي محمود عبيد18062322222020027
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كلية اآلداب/جامعة بابل462.0066.00ثانوية المسعودي للبناتادبيصفاء عبد االمير محمد علوان18072322222020028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية المسعودي للبناتادبيضي عمران جبر عباس18082322222020029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية المسعودي للبناتادبيفاطمه حاتم حسين جاسم18092322222020032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية المسعودي للبناتادبيمها جاسم محمد ياسين18102322222020033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية المسعودي للبناتادبيميمونه رحيم حسين علوان18112322222020034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية المسعودي للبناتادبينبأ طارق عباس غني18122322222020035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية المسعودي للبناتادبينور عز الدين محمود احمد18132322222020036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية المسعودي للبناتادبينورة عبد الكريم مطلك عساف18142322222020037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية المسعودي للبناتادبيهاجر جبار جهاد حداد18152322222020038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية المسعودي للبناتادبيهبه علي وحيد حبيس18162322222020039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الربيع للبناتادبياديان محمد هاتف ابراهيم18172322222022001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0089.57اعدادية الربيع للبناتادبياريج شاكر حسن موسى18182322222022002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الربيع للبناتادبياستبرق خالد حمزه عبيد18192322222022003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية الربيع للبناتادبياستبرق عباس مراد ماشي18202322222022004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الربيع للبناتادبيايه محمد طاهر تخت18212322222022011

كلية اآلداب/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الربيع للبناتادبيبنين امجد مهدي عباس18222322222022013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الربيع للبناتادبيبنين حبيب خضير سربوت18232322222022016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية الربيع للبناتادبيبنين حسين كاظم عبيس18242322222022017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك ثامر حوم مصيخ18252322222022018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624.0089.14اعدادية الربيع للبناتادبيحنين حيدر علي عباس18262322222022021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء علي جبر سربوت18272322222022022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء كاظم برهان سلمان18282322222022023

كلية اآلداب/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الربيع للبناتادبيختام حسين هاتف ابراهيم18292322222022024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الربيع للبناتادبيدعاء صابر رحيم عبيد18302322222022025

كلية القانون/جامعة بابل611.0087.29اعدادية الربيع للبناتادبيدعاء قيس حسين عبود18312322222022026

كلية القانون/جامعة بابل553.0079.00اعدادية الربيع للبناتادبيرتاج سعد خالد احمد18322322222022027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0086.43اعدادية الربيع للبناتادبيرند اسماعيل خليل عبود18332322222022028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء احمد كامل سعدون18342322222022030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء حسين كاظم عبد هللا18352322222022033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء حيدر رزاق كمر18362322222022035

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء خضير عبيس كريم18372322222022036

كلية القانون/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء رائد عبد عمران18382322222022037

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء سلمان عباس جبر18392322222022038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء كاظم خليف فارس18402322222022040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء ماجد حميد كزار18412322222022042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الربيع للبناتادبيزينب جواد كاظم حسين18422322222022045

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل429.0061.29اعدادية الربيع للبناتادبيزينب حسين عبد الخضر حسين18432322222022046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل642.0091.71اعدادية الربيع للبناتادبيزينب عامر عباس محمد18442322222022047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14اعدادية الربيع للبناتادبيزينب قاسم عبد علي خلف18452322222022052

كلية القانون/جامعة بابل551.0078.71اعدادية الربيع للبناتادبيزينب قصي ياس خضير18462322222022053

كلية اآلداب/جامعة بابل495.0070.71اعدادية الربيع للبناتادبيساره علي ياسر نايف18472322222022054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية الربيع للبناتادبيسجى حسين سلمان عبد18482322222022055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الربيع للبناتادبيشمس عماد علي كاظم18492322222022056
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الربيع للبناتادبيشهد عباس احمد حسين18502322222022057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه تحرير عدنان عبد عون18512322222022059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه حامد رميض جيجان18522322222022060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه شهيد علي محي18532322222022061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى624.0089.14اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه عقيل عبد زيد كاظم18542322222022062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الربيع للبناتادبيغدير علي جدوع حمزه18552322222022065

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الربيع للبناتادبيغدير عوده عبد عبد الكريم18562322222022066

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الربيع للبناتادبيغسق ماجد حميد عبيد18572322222022067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الربيع للبناتادبيغفران جاسم شهاب احمد18582322222022068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه الزهراء فائز علوان جاسم18592322222022071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه حسن عبد الحسين حميد18602322222022072

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه حسين جاسم محمد18612322222022073

كلية اآلداب/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه سجاد عبد الزهره عطيه18622322222022074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه صالح محمد ناهي18632322222022075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه عباس عبد زيد مجهول18642322222022077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه علي عبد عون حافي18652322222022078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل617.0088.14اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه علي محمد مهدي18662322222022079

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه قاسم علي حمد18672322222022080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه قاسم فليح حسن18682322222022081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه كاظم حمزه عسل18692322222022082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه ماهر عبيس خضير18702322222022083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية الربيع للبناتادبيقطر الندى داود سلمان داود18712322222022085

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الربيع للبناتادبيلقاء عباس نايف حسون18722322222022086

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الربيع للبناتادبيمريم ثائر شاوردي هدهد18732322222022087

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الربيع للبناتادبيمريم عامر عبيد عبيس18742322222022088

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الربيع للبناتادبيمريم علي محمد علي محسن18752322222022089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية الربيع للبناتادبيمريم عماد حسين سلمان18762322222022090

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الربيع للبناتادبيمالك ياس خضير محمد18772322222022092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية الربيع للبناتادبينور الهدى سامي جفات هيجل18782322222022099

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الربيع للبناتادبينور امير خضير عباس18792322222022101

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0072.86اعدادية الربيع للبناتادبينور عماد عبيس عبيد18802322222022104

كلية اآلداب/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الربيع للبناتادبينور فاضل عباس كاظم18812322222022105

كلية القانون/جامعة بابل628.0089.71اعدادية الربيع للبناتادبينور محمد علي عباس18822322222022106

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الربيع للبناتادبيهاجر حميد جاسم حمزه18832322222022107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الربيع للبناتادبيهبه قاسم سعد عبيد18842322222022108

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0071.29اعدادية الربيع للبناتادبيهدى حيدر عبد الحسين سلمان18852322222022109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الربيع للبناتادبيهدى ميثم حسين هجيرس18862322222022110

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الربيع للبناتادبيوفاء صابر رحيم عبيد18872322222022113

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل430.0061.43ثانوية ابن رشد للبناتادبيأبتهال احمد حلبوص حسين18882322222023001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل592.0084.57ثانوية ابن رشد للبناتادبيبراق صبار عذاب كريدي18892322222023006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29ثانوية ابن رشد للبناتادبيبنين حيدر محمد علي18902322222023007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0086.14ثانوية ابن رشد للبناتادبيبنين عالء عبد كريم18912322222023010

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0064.29ثانوية ابن رشد للبناتادبيبنين علي عبيد جاسم18922322222023011
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كلية القانون/جامعة بابل566.0080.86ثانوية ابن رشد للبناتادبيبنين هادي نجرس سالم18932322222023013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544.0077.71ثانوية ابن رشد للبناتادبيحوراء احمد عواد عالوي18942322222023016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية ابن رشد للبناتادبيحوراء عامر عمران كطيف18952322222023017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية ابن رشد للبناتادبيرسل سهيل حران علي18962322222023019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل477.0068.14ثانوية ابن رشد للبناتادبيرقيه ابراهيم مهدي هزاع18972322222023020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29ثانوية ابن رشد للبناتادبيرقيه علي حمد موسى18982322222023021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء ثامر عبيس راضي18992322222023023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء خالد علي كريم19002322222023027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء زهير مرزه حمزه19012322222023029

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب نبيل محمد عبيد19022322222023034

كلية اللغات/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية ابن رشد للبناتادبيعبير عامر حسين كريم19032322222023039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية ابن رشد للبناتادبيغفران صالح هادي نواف19042322222023040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43ثانوية ابن رشد للبناتادبيمروه خالد علي حسن19052322222023042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية ابن رشد للبناتادبينبأ ابراهيم محمد علي19062322222023043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0085.86ثانوية ابن رشد للبناتادبينبأ ثامر حسين عليوي19072322222023044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43ثانوية ابن رشد للبناتادبينور رضا نصر حمود19082322222023046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43ثانوية ابن رشد للبناتادبيهدى عمر علي سريسح19092322222023048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية ابن رشد للبناتادبيوهج صباح عباس عطيه19102322222023050

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الحلة للبناتادبيآيات جاسم محمد علي عبد هللا19112322222024001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الحلة للبناتادبياسراء علي عبد الزهره حسين19122322222024002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية الحلة للبناتادبيتبارك حسين عبد هللا احمد19132322222024005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0072.71ثانوية الحلة للبناتادبيتقى ابراهيم رويهي جفات19142322222024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية الحلة للبناتادبيحوراء احمد حمزه عاجل19152322222024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل529.0075.57ثانوية الحلة للبناتادبيريام باسم عبيد مهدي19162322222024015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء خالد عبد الحسين ملهوف19172322222024016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0072.29ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء سامي طعمه محمد19182322222024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء محمد خليل حسين19192322222024018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء ميثم نايف كاظم19202322222024020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية الحلة للبناتادبيزينب حاكم عسل حسين19212322222024022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الحلة للبناتادبيصفا باقر جواد كاظم19222322222024023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585.0083.57ثانوية الحلة للبناتادبيضي علي هاشم حمود19232322222024025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية الحلة للبناتادبيطيبه كاظم اعطيه محمد19242322222024026

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل429.0061.29ثانوية الحلة للبناتادبيعطاء حبيب عبد الهادي عبد علي19252322222024028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14ثانوية الحلة للبناتادبيفاطمه اياد جابر صالح19262322222024030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582.0083.14ثانوية الحلة للبناتادبيفاطمه قاسم فرهود كريم19272322222024034

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الحلة للبناتادبيقمر ثائر مرزه حمزه19282322222024036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية الحلة للبناتادبيلمى ميثاق فارس حسين19292322222024038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية الحلة للبناتادبيمريم اكرم حمزه موسى19302322222024039

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل450.0064.29ثانوية الحلة للبناتادبيمريم انيس علي هادي19312322222024040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0089.57ثانوية الحلة للبناتادبينبأ عالء سعد عبد19322322222024045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86ثانوية الحلة للبناتادبيندى عزيز عباس امين19332322222024046

كلية اآلداب/جامعة بابل458.0065.43ثانوية الحلة للبناتادبينرجس ثامر جواد كاظم19342322222024047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل466.0066.57ثانوية الحلة للبناتادبينور الهدى ميثم عبيد عيدان19352322222024050
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600.0085.71ثانوية الحلة للبناتادبيهدى احمد عباس مهدي19362322222024051

كلية القانون/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الشموس للبناتادبياسراء صالح عبد الحسن سرهيد19372322222025001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619.0088.43اعدادية الشموس للبناتادبياسراء وليد خالد علي19382322222025002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الشموس للبناتادبيزهراء عادل وحيد عبيس19392322222025006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0071.00اعدادية الشموس للبناتادبيزينب محمد خالد علي19402322222025007

كلية اآلداب/جامعة بابل458.0065.43اعدادية الشموس للبناتادبيساره احمد محمد فاتح19412322222025008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل604.0086.29اعدادية الشموس للبناتادبيشهد حيدر عبد االمير محمد علي19422322222025010

كلية القانون/جامعة بابل595.0085.00اعدادية الشموس للبناتادبيفاطمه البتول عامر لوزان محمد19432322222025011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الشموس للبناتادبيمروه عباس جاسم محمد19442322222025012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الشموس للبناتادبيمريم علي حمود محمد19452322222025013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية الشموس للبناتادبيناديه موجد يحيى عبد علي19462322222025014

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الجنائن للبناتادبيام البنين محسن هادي راهي19472322222026001

كلية القانون/جامعة بابل554.0079.14ثانوية الجنائن للبناتادبيايات عالء عبد الزهره كاظم19482322222026002

كلية القانون/جامعة بابل621.0088.71ثانوية الجنائن للبناتادبيبتول فؤاد كاظم خنجر19492322222026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0072.00ثانوية الجنائن للبناتادبيحنين عالء نجم عبد19502322222026006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43ثانوية الجنائن للبناتادبيحوراء علي محمد راضي19512322222026007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل576.0082.29ثانوية الجنائن للبناتادبيدعاء سعيد شعبان علوان19522322222026008

كلية اآلداب/جامعة بابل466.0066.57ثانوية الجنائن للبناتادبيرقيه حسن سلمان نفاله19532322222026010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57ثانوية الجنائن للبناتادبيرقيه حيدر علي عبد19542322222026011

كلية اآلداب/جامعة بابل458.0065.43ثانوية الجنائن للبناتادبيرقيه عبد عون فليح حسن19552322222026013

كلية القانون/جامعة بابل620.0088.57ثانوية الجنائن للبناتادبيرقيه محمد كردي جاسم19562322222026014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل586.0083.71ثانوية الجنائن للبناتادبيريام جمال عبيد جيجان19572322222026015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء رحمن عباس عطوان19582322222026018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0060.71ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب احمد هاشم حسن19592322222026019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب تحسين محسن حمد19602322222026020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0060.00ثانوية الجنائن للبناتادبيشهد محمد علي حمزه19612322222026025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0084.14ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمه البتول حيدر علي عبد19622322222026031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمه الزهراء جاسم محمد حسين19632322222026032

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0066.00ثانوية الجنائن للبناتادبيقمر علي بدري ساير19642322222026034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل661.0094.43ثانوية الجنائن للبناتادبيمريم مرتضى خليل خميس19652322222026035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية الجنائن للبناتادبينور جاسم عبيد حسين19662322222026037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية الجنائن للبناتادبيهاجر صبحي عبيس امين19672322222026038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الحوراء للبناتادبيآيات ترمن شعيل جاسم19682322222027002

كلية اآلداب/جامعة بابل518.0074.00اعدادية الحوراء للبناتادبياسماء رائد تركي غزاي19692322222027004

كلية اآلداب/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الحوراء للبناتادبيتقوى حيدر عبيد هاشم19702322222027007

كلية اآلداب/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الحوراء للبناتادبيحوراء احمد كاظم حسن19712322222027008

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الحوراء للبناتادبيحوراء جواد نوري اهو19722322222027009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الحوراء للبناتادبيداليا عماد مسلم محمد19732322222027011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الحوراء للبناتادبيرباب حيدر احمد رحيم19742322222027013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل576.0082.29اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء احسان طاغوت عبيد19752322222027015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء خليل ابراهيم عبد علي19762322222027017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الحوراء للبناتادبيسكينه علي حمد حبيب19772322222027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الحوراء للبناتادبيشهد حسين علي داخل19782322222027021
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الحوراء للبناتادبيفاطمه مجيد عبد هللا دحام19792322222027024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية الحوراء للبناتادبيمريم باسم حمزه شهيد19802322222027027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الحوراء للبناتادبيمريم سعد محمد ذياب19812322222027028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل507.0072.43اعدادية الحوراء للبناتادبينبأ احمد علي عمران19822322222027029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الحوراء للبناتادبينبأ ميثم سلمان موسى19832322222027030

كلية القانون/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الحوراء للبناتادبينور اكرم كاظم راضي19842322222027031

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الحوراء للبناتادبينور الهدى عدنان عبد سلمان19852322222027032

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الحوراء للبناتادبينور رائد حسن خضير19862322222027033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0071.43ثانوية البتول للبناتادبيبان علي حسين كاظم19872322222028003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0075.29ثانوية البتول للبناتادبيبشرى بشير عباس سرحان19882322222028004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57ثانوية البتول للبناتادبيبنين جمال هادي شبيب19892322222028005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية البتول للبناتادبيتبارك كاظم جابر عودة19902322222028011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية البتول للبناتادبيرجاء عامر محمود حمزه19912322222028013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0073.29ثانوية البتول للبناتادبيزمن عارف كريم ياس19922322222028015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل482.0068.86ثانوية البتول للبناتادبيزهراء احمد كزار سوادي19932322222028016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل516.0073.71ثانوية البتول للبناتادبيزهراء رائد هاشم كاظم19942322222028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية البتول للبناتادبيزينب حسين سالم حسين19952322222028024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14ثانوية البتول للبناتادبيزينب حميد محمود حمزه19962322222028025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71ثانوية البتول للبناتادبيزينب صباح عليوي محمد19972322222028027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل453.0064.71ثانوية البتول للبناتادبيساره علي حسين علوان19982322222028028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل461.0065.86ثانوية البتول للبناتادبيسحر سعد عبيس خليف19992322222028029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549.0078.43ثانوية البتول للبناتادبيشميم عماد احمد منصور20002322222028030

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه احمد راضي جياد20012322222028035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل577.0082.43ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه ضاحي ثامر عبد الحمزه20022322222028036

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية البتول للبناتادبيمريم حازم علي حريز20032322222028039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0079.86ثانوية البتول للبناتادبيميامين عالء عبد الحسن هادي20042322222028040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية البتول للبناتادبينرجس رسول ياس جراد20052322222028041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل571.0081.57ثانوية البتول للبناتادبيهبه حميد حسين حميد20062322222028044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية البتول للبناتادبيهبه كريم محيل عباس20072322222028045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542.0077.43ثانوية البتول للبناتادبيهدى حسين علي ساجت20082322222028046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43ثانوية الباقر للبناتادبياسرار كاظم عبيس حسن20092322222029001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595.0085.00ثانوية الباقر للبناتادبيتبارك محمد احمد رشيد20102322222029006

كلية القانون/جامعة بابل573.0081.86ثانوية الباقر للبناتادبيرفل محمد هادي حمزة20112322222029007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل626.0089.43ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء حسين خضير عبيس20122322222029009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء عبد المهدي هادي علي20132322222029010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0070.86ثانوية الباقر للبناتادبيزينب عالء كاظم عيسى20142322222029012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل501.0071.57ثانوية الباقر للبناتادبيزينه جعفر صادق عبد20152322222029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0084.14ثانوية الباقر للبناتادبيساره يعقوب حسن عناد20162322222029014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية الباقر للبناتادبيسدى حمزه مهدي عمران20172322222029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الباقر للبناتادبيسرى عبد هللا محسن ساجت20182322222029016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الباقر للبناتادبيضي علي مهدي صاحب20192322222029017

كلية اآلداب/جامعة بابل452.0064.57ثانوية الباقر للبناتادبيطيبة حيدر عدنان سهيل20202322222029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل563.0080.43ثانوية الباقر للبناتادبيغدير ابراهيم حسين محمد20212322222029019
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل642.0091.71ثانوية الباقر للبناتادبيغدير حامد عويد اسماعيل20222322222029020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الباقر للبناتادبيكوثر زيد بسيم حسن20232322222029024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0078.29ثانوية الباقر للبناتادبيمسار عدي ناهي صاحب20242322222029026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00ثانوية الباقر للبناتادبيهدى والء عايد محمد20252322222029027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00ثانوية المستقبل للبناتادبيزهراء عايد كعيم علي20262322222030001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل478.0068.29ثانوية المستقبل للبناتادبيطيبه حازم حسن عبود20272322222030002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية المستقبل للبناتادبيغصون ضياء شريف حسن20282322222030004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0086.14اعدادية دجلة للبناتادبيايات اسعد فيصل عبد علي20292322222031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية دجلة للبناتادبيايات عبد االمير عادل العيوس20302322222031003

كلية القانون/جامعة بابل565.0080.71اعدادية دجلة للبناتادبيايه حسين عباس جبار20312322222031005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29اعدادية دجلة للبناتادبيبتول عماد عطية عرط20322322222031007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل663.0094.71اعدادية دجلة للبناتادبيبنين رحيم صكبان كاظم20332322222031009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0077.14اعدادية دجلة للبناتادبيبنين عباس عطيه معال20342322222031010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية دجلة للبناتادبيبنين مؤيد هادي عرط20352322222031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية دجلة للبناتادبيخديجه كامل عبد السادة حسين20362322222031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية دجلة للبناتادبيدعاء رائد نايف عبيد20372322222031018

كلية القانون/جامعة بابل556.0079.43اعدادية دجلة للبناتادبيرؤى رحيم ورد حنتوش20382322222031021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية دجلة للبناتادبيرتاج ستار عبيد شياع20392322222031022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية دجلة للبناتادبيرسل شهاب عبد الحمزة حسن20402322222031024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0086.14اعدادية دجلة للبناتادبيرضاء عمر مزهر محمد20412322222031026

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية دجلة للبناتادبيرقيه خلف كاظم جرد20422322222031028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية دجلة للبناتادبيرقيه قاسم عبد الحمزة عبد هللا20432322222031029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل644.0092.00اعدادية دجلة للبناتادبيرقيه مؤيد نافع خضير20442322222031030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0089.57اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء سرمد شعران مطلك20452322222031033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء عبد هللا عباس حمزة20462322222031034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء علي كاظم عبيس20472322222031035

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية دجلة للبناتادبيزينب عالء شهيد لطيف20482322222031038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية دجلة للبناتادبيزينب فاكر عبيد كامل20492322222031039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل473.0067.57اعدادية دجلة للبناتادبيزينه علي مرزه عبيد20502322222031041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556.0079.43اعدادية دجلة للبناتادبيسجى احمد عبد الحسين شنين20512322222031043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية دجلة للبناتادبيسجى هاشم عباس هاشم20522322222031044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية دجلة للبناتادبيسواحل محمد كاظم حمزه20532322222031046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية دجلة للبناتادبيشجن جعفر كطوف محمد20542322222031047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية دجلة للبناتادبيشهد حسين حمزة ضعين20552322222031049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية دجلة للبناتادبيشهد حسين كاظم عبد الحسين20562322222031050

كلية القانون/جامعة بابل577.0082.43اعدادية دجلة للبناتادبيصفا عبد الجليل فضل عبد الجليل20572322222031051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل470.0067.14اعدادية دجلة للبناتادبيصفا علي عبد هللا عبد20582322222031052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية دجلة للبناتادبيضحى احمد عبد الحسين شنين20592322222031053

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل433.0061.86اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه جواد علي اسماعيل20602322222031056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل635.0090.71اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه رضا دواح عواد20612322222031057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0078.00اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه علي جابر جسام20622322222031058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل577.0082.43اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه عليوي عباس شاكر20632322222031059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه كامل صادق عبود20642322222031060
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه وسام هادي دهش20652322222031061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه يوسف لؤي رئيس20662322222031062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية دجلة للبناتادبيفضائل محمد حمزة كاظم20672322222031063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية دجلة للبناتادبيقانون رسول عناد عبد20682322222031064

كلية اآلداب/جامعة بابل448.0064.00اعدادية دجلة للبناتادبيمريم حسام شعالن مطلك20692322222031065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43اعدادية دجلة للبناتادبيمريم سعد خليف هاتف20702322222031066

كلية القانون/جامعة بابل554.0079.14اعدادية دجلة للبناتادبيمريم محمد جاسم كاظم20712322222031068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573.0081.86اعدادية دجلة للبناتادبيمنال عوده كاظم جراد20722322222031069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل665.0095.00اعدادية دجلة للبناتادبينجالء ميثاق سلمان اسماعيل20732322222031070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل651.0093.00اعدادية دجلة للبناتادبينور الهدى تحسين عالوي زويد20742322222031071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.0080.43اعدادية دجلة للبناتادبينوره عادي كاظم حسين20752322222031074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الزرقاء للبناتادبيأديان حسن حسين حسن20762322222032001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الزرقاء للبناتادبيآيه بهاء لطيف سعيد20772322222032002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل608.0086.86اعدادية الزرقاء للبناتادبيايات سمير منديل حسين20782322222032003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل622.0088.86اعدادية الزرقاء للبناتادبيايمان عماد علي ياس20792322222032004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الزرقاء للبناتادبيبتول علي نجم عبد هللا20802322222032005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0071.00اعدادية الزرقاء للبناتادبيبنين حامد جابر عوان20812322222032006

كلية اآلداب/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الزرقاء للبناتادبيتبارك احمد انور حسون20822322222032007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الزرقاء للبناتادبيحنين هيثم عبد السالم نور الدين20832322222032008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الزرقاء للبناتادبيرقيه محمد عبد هادي20842322222032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء أمير مالك هاشم20852322222032012

كلية القانون/جامعة بابل623.0089.00اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء سعد حميد عطيه20862322222032013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء سلمان داود سلمان20872322222032014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء علي فاضل هاشم20882322222032015

كلية اللغات/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الزرقاء للبناتادبيزينب ثابت حسين عمران20892322222032016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الزرقاء للبناتادبيزينب علي فاضل هاشم20902322222032017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الزرقاء للبناتادبيزينب عماد حمزه شهيد20912322222032018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565.0080.71اعدادية الزرقاء للبناتادبيزينب محمد عبد الزهره حساني20922322222032019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الزرقاء للبناتادبيزينب هادي عبد زيد سعود20932322222032020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الزرقاء للبناتادبيضحى كريم عبد اليمه محمد20942322222032023

كلية القانون/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الزرقاء للبناتادبيمروه عبد العباس جبر خالطي20952322222032026

كلية القانون/جامعة بابل576.0082.29اعدادية الزرقاء للبناتادبيمريم عبد هللا عبد الحسن هاشم20962322222032029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل614.0087.71اعدادية الزرقاء للبناتادبينور الهدى خالد هيكل كامل20972322222032033

كلية القانون/جامعة بابل648.0092.57اعدادية الزرقاء للبناتادبينور صفاء حسن موسى20982322222032034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الزرقاء للبناتادبيهبه حسين خلف حميد20992322222032035

كلية اآلداب/جامعة بابل447.0063.86اعدادية الزرقاء للبناتادبيهبه حمود كاظم حسين21002322222032036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الزرقاء للبناتادبيورود سامر زكي اسماعيل21012322222032037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل521.0074.43اعدادية الزهراء للبناتادبيآيه علي كاظم محل21022322222033001

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية الزهراء للبناتادبياسيل عقيل ناهي كوكس21032322222033004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين كاظم حسين ناصر21042322222033006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك احمد سالم فاضل21052322222033007

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك سلمان موسى ثكب21062322222033008

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك عبد العباس فاضل عبد21072322222033009
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قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية426.0060.86اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء عامر عبد الحسين ابراهيم21082322222033012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الزهراء للبناتادبيرواء عالوي عباس حنشل21092322222033017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء ثامر كريم معضد21102322222033018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حمزه وساف جاهل21112322222033019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء قحطان رسمي عليوي21122322222033020

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء محمد كاظم كريم21132322222033021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل661.0094.43اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب سعد حسن مجيد21142322222033025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية550.0078.57اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى عامر فريح فليح21152322222033028

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى عباس كاظم عبد علي21162322222033029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حميد حسن علي21172322222033037

كلية القانون/جامعة بابل642.0091.71اعدادية الزهراء للبناتادبيمدهامتان مصطفى عبد هللا سلمان21182322222033042

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الزهراء للبناتادبينوره صباح كاظم عصواد21192322222033045

كلية التربية/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى سوادي مهدي سلمان21202322222033046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل535.0076.43اعدادية الزهراء للبناتادبييغاث مهدي صاحب حسن21212322222033048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية السدة للبناتادبيآيات احمد نايف عطيه21222322222034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية السدة للبناتادبيبنين تحسين عليوي عطيه21232322222034004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية السدة للبناتادبيبنين حسين ناجي محمد21242322222034005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية السدة للبناتادبيتبارك عباس ياسين نايف21252322222034007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية السدة للبناتادبيتبارك فاضل عاشور زنكور21262322222034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية السدة للبناتادبيتقى علي حسين هاشم21272322222034009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية السدة للبناتادبيحنين عباس جواد عبد هللا21282322222034010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية السدة للبناتادبيحوراء خالد عبد الكاظم حسين21292322222034011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية السدة للبناتادبيرسل عباس رشيد شنان21302322222034012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية السدة للبناتادبيريام عوض خليل خضير21312322222034013

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية السدة للبناتادبيزهراء حسين علي سلمان21322322222034014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية السدة للبناتادبيزهراء عايد علي عبيد21332322222034016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية السدة للبناتادبيزهراء عباس جواد عبد هللا21342322222034017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية السدة للبناتادبيزهراء عالء هادي حسن21352322222034018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية السدة للبناتادبيزهراء علي كامل عبيد21362322222034019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية السدة للبناتادبيزهراء ماهر مرزه حمزه21372322222034020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية السدة للبناتادبيزهراء مسلم عبيد محمد21382322222034022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0077.14اعدادية السدة للبناتادبيزهراء مهند عبد الرضا عبيد21392322222034023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية السدة للبناتادبيزهراء نعمه مرهون عبد21402322222034024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية السدة للبناتادبيزينب إبراهيم علي جاسم21412322222034025

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية السدة للبناتادبيزينب سمير جهاد مهدي21422322222034027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل670.0095.71اعدادية السدة للبناتادبيزينب ناظم خزعل غالي21432322222034028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية السدة للبناتادبيزينه إبراهيم حسن عالوي21442322222034029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية السدة للبناتادبيسجى حيدر حمد عاشور21452322222034030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية السدة للبناتادبيسما رعد كاظم عباس21462322222034033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية السدة للبناتادبيشروق علي عوده رشيد21472322222034034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه احمد عبد االله ناظم21482322222034039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه باسم محمد حمزه21492322222034040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه رضا عمران شمران21502322222034042
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه فاضل كاظم سكر21512322222034043

كلية القانون/جامعة بابل573.0081.86اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه قحطان داخل عباس21522322222034044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية السدة للبناتادبيفاطمة محمد عبد علي عطيه21532322222034045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية السدة للبناتادبيمديحه خالد خلف حزوم21542322222034046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية السدة للبناتادبيمريم سمير محمد جار هللا21552322222034048

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية السدة للبناتادبيمنار عباس هادي ابراهيم21562322222034049

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية السدة للبناتادبيميس حميد محسن عباس21572322222034051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الفاو للبناتادبياسراء عباس حامد كاظم21582322222035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية الفاو للبناتادبياسماء عباس احيمد غضيب21592322222035003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل460.0065.71اعدادية الفاو للبناتادبياسماء محمد عبد الواحد عرسان21602322222035004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الفاو للبناتادبياسيل صاحب عبد الكاظم دود21612322222035005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل470.0067.14اعدادية الفاو للبناتادبياطياف عامر جبر سعيد21622322222035006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29اعدادية الفاو للبناتادبيالق حساني مهدي عبيد21632322222035007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الفاو للبناتادبيانعام سالم سلمان علي21642322222035009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43اعدادية الفاو للبناتادبيايات حاتم كاظم موح21652322222035010

كلية القانون/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الفاو للبناتادبيايمان ضياء محسن صعيب21662322222035011

كلية اللغات/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية الفاو للبناتادبيايه حسين يوسف عبيد21672322222035013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الفاو للبناتادبيايه محمد خلف علوان21682322222035014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الفاو للبناتادبيايه مكصد محي حسون21692322222035015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية الفاو للبناتادبيبتول عباس جاسم ناصر21702322222035016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الفاو للبناتادبيبراق شاكر موحان مطر21712322222035017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الفاو للبناتادبيتبارك احمد عبد الشهيد علي21722322222035018

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الفاو للبناتادبيتبارك عباس حسن مجيد21732322222035019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86اعدادية الفاو للبناتادبيتبارك عبد الستار عبيس عالوي21742322222035020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية الفاو للبناتادبيثناء حامد جابر ناجي21752322222035021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية الفاو للبناتادبيحوراء علي سعدون كاظم21762322222035024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل656.0093.71اعدادية الفاو للبناتادبيحوراء محمد مهدي عبد الحمزه21772322222035025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل662.0094.57اعدادية الفاو للبناتادبيرباب عباس عبد الرضا زغير21782322222035026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الفاو للبناتادبيرتاج صادق خلفه عمران21792322222035027

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الفاو للبناتادبيرحاب مشتاق نجم عبيد21802322222035028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الفاو للبناتادبيرند وهاب جدوع ابراهيم21812322222035029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0072.43اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء رزاق سفاح جابر21822322222035031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء ساهر ناجي موسى21832322222035032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء طالب كاظم ساهي21842322222035033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء عامر كريم عبيد21852322222035034

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء كميل هاشم كاظم21862322222035038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا عويد21872322222035039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0061.57اعدادية الفاو للبناتادبيزينب عباس حسين عبيد21882322222035043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الفاو للبناتادبيزينب علي زهير ناجي21892322222035044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الفاو للبناتادبيضحى حيدر خليف مسير21902322222035048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الفاو للبناتادبيطيبه علي هجيج جبار21912322222035050

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الفاو للبناتادبيطيبه نبيل عبد المنعم محمد21922322222035051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية الفاو للبناتادبيغدير حميد حسين حديد21932322222035055
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية576.0082.29اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه الزهراء عادل سهيل عبد هللا21942322222035056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه جاسم محمد هاشم21952322222035057

كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0066.86اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه حافظ جواد عبود21962322222035058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل460.0065.71اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه سليم غازي عبد علي21972322222035059

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل426.0060.86اعدادية الفاو للبناتادبيفرقان حسين رضا ناجي21982322222035062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0074.00اعدادية الفاو للبناتادبيمريم حمزه علي عبود21992322222035065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الفاو للبناتادبيمريم طعمه ديكان عبيد22002322222035066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل667.0095.29اعدادية الفاو للبناتادبيمريم ماجد عبد هللا عبد علي22012322222035067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الفاو للبناتادبيموده ماجد عباس كامل22022322222035068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الفاو للبناتادبينبأ نهاد عبيد عبد22032322222035070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الفاو للبناتادبينماء مجيد جابر ناجي22042322222035072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0072.29اعدادية الفاو للبناتادبيهناء عمار لطيف مدلول22052322222035076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0072.00ثانوية الفضائل للبناتادبيبشرى حسن ابراهيم حسن22062322222036002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل628.0089.71ثانوية الفضائل للبناتادبيتقى عبد العظيم عبد الزهره حسن22072322222036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية الفضائل للبناتادبيتماره احسان عبد الواحد علوان22082322222036004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623.0089.00ثانوية الفضائل للبناتادبيرقيه حمزه سليم كريم22092322222036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمه فاضل كناوي حسن22102322222036010

كلية القانون/جامعة بابل559.0079.86ثانوية الفضائل للبناتادبيمريم محمد كاظم جميعي22112322222036011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619.0088.43ثانوية الفضائل للبناتادبيمينا بشير مالك علي22122322222036012

كلية اللغات/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية الفضائل للبناتادبينرجس حسنين علي مسلم22132322222036013

كلية اآلداب/جامعة بابل448.0064.00ثانوية الفضائل للبناتادبينهى علي حسن هادي22142322222036014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل491.0070.14ثانوية الفضائل للبناتادبينور الهدى فراس كريم عبد22152322222036015

كلية اللغات/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية الفضائل للبناتادبينور عالء قصي احمد22162322222036016

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل432.0061.71ثانوية الفضائل للبناتادبيورود احسان علي كاظم22172322222036018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الكفاح للبناتادبيابتهال عبد هللا صكبان خنياب22182322222037002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل649.0092.71ثانوية الكفاح للبناتادبياسراء حيدر عبيس شناوه22192322222037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية الكفاح للبناتادبياسماء علي نعمه سرهيد22202322222037005

كلية القانون/جامعة بابل627.0089.57ثانوية الكفاح للبناتادبيافاق أحمد فاضل عمران22212322222037006

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية الكفاح للبناتادبيامنية عبد االمير هاشم رضا22222322222037007

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0064.86ثانوية الكفاح للبناتادبيانوار ماجد عبود عبد هللا22232322222037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية الكفاح للبناتادبيحوراء علي عباس محمد22242322222037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0079.29ثانوية الكفاح للبناتادبيخلود جواد حبيب شطب22252322222037011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية الكفاح للبناتادبيدالل عباس محمد جالب22262322222037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية الكفاح للبناتادبيريام سلمان عبد الكاظم علي22272322222037016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء جواد كاظم عبد االمير22282322222037018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء علي حسين مهدي22292322222037019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل542.0077.43ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء كاظم منيجل عبد علي22302322222037020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء كريم عبيد دبيس22312322222037021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب حسين نعمه سرهيد22322322222037022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب عزيز ياسر حسين22332322222037026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب فاضل مزهر عبد زيد22342322222037028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب محمد عطيه عنون22352322222037030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب محمد كريم عبد22362322222037031
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الكفاح للبناتادبيسحر عباس محمد جالب22372322222037035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية الكفاح للبناتادبيشهد فهد صبار منذور22382322222037037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0079.86ثانوية الكفاح للبناتادبيشيماء سامي عبد زيد عبد االمير22392322222037038

كلية الفقه/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمه حسون شطنان ليلو22402322222037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمه عامر بدر حسن22412322222037043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0066.43ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمه عبد زيد ابراهيم علوان22422322222037044

كلية القانون/جامعة بابل553.0079.00ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسين كريم22432322222037045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمه كرار سمير صاحب22442322222037046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0085.86ثانوية الكفاح للبناتادبيقمر حسنين عباس محسن22452322222037047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية الكفاح للبناتادبيكوثر فاضل سلمان راضي22462322222037049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0061.57ثانوية الكفاح للبناتادبيمريم حيدر عباس ريكان22472322222037050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية الكفاح للبناتادبيمريم فاضل سلمان راضي22482322222037051

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الكفاح للبناتادبيمريم محمد جدوع حسن22492322222037052

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الكفاح للبناتادبينبأ حسن حسين طه22502322222037054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الكوثر للبناتادبيالحوراء زينب علي حميد رحيم22512322222038005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الكوثر للبناتادبيبتول عادل عبيد نهير22522322222038006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين سرمد عباس عنون22532322222038007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين سالم طاهر جابر22542322222038008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين طاهر محمد عباس22552322222038009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين عباس غالب عباس22562322222038010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك سالم فرحان نايف22572322222038011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك محمد عبد العباس شاكر22582322222038012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الكوثر للبناتادبيجنات هاشم صاحب حمزة22592322222038014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية الكوثر للبناتادبيحسنى سرمد عباس عنون22602322222038015

كلية القانون/جامعة بابل603.0086.14اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء صفاء حسين جاسم22612322222038016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء عبد االمير عباس خلف22622322222038020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء عماد علي جوده22632322222038021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء عمر سلمان كمبوص22642322222038022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57اعدادية الكوثر للبناتادبيشمس لقاء صالح هادي22652322222038027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد علي سلمان حسن22662322222038028

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية الكوثر للبناتادبيشيماء توفيق علي عيسى22672322222038029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الكوثر للبناتادبيصفا ابراهيم محمد محمود22682322222038031

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الكوثر للبناتادبيصفا تحرير ناجي حسين22692322222038032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية الكوثر للبناتادبيعال خالد عبد عون عبيد22702322222038033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الكوثر للبناتادبيغدير قاسم عبد الواحد فرحان22712322222038034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه رأفت حميد عطيه22722322222038036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم اياد طارق راشد22732322222038038

كلية اآلداب/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الكوثر للبناتادبيميالء مصطفى كامل حسين22742322222038040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الكوثر للبناتادبينور محمد سلمان عباس22752322222038041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية المحاويل للبناتادبيايمان حسين منصور خاجي22762322222039001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية المحاويل للبناتادبياديان محمد مكطوف حسين22772322222039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57اعدادية المحاويل للبناتادبياية رياض عبد الخضر ردام22782322222039003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل426.0060.86اعدادية المحاويل للبناتادبيايه قيس نايف عبيس22792322222039004
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كلية اآلداب/جامعة بابل458.0065.43اعدادية المحاويل للبناتادبيحوراء اثار كرمش عبيد22802322222039007

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية المحاويل للبناتادبيحوراء اسماعيل خليل حسين22812322222039008

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية المحاويل للبناتادبيختام مالك حسين جواد22822322222039009

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية المحاويل للبناتادبيدنيا نصرت صبيح مراد22832322222039010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل459.0065.57اعدادية المحاويل للبناتادبيرسل ابراهيم خضير علوي22842322222039011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية المحاويل للبناتادبيرفقه سماح مهدي صالح22852322222039012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء ابراهيم نجم عبد النبي22862322222039014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء راجي عبيد جاسم22872322222039016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل458.0065.43اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء محمد حبيب بطي22882322222039018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل564.0080.57اعدادية المحاويل للبناتادبيزينب عالء كامل سعيد22892322222039021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية المحاويل للبناتادبيساره وليد غني جواد22902322222039023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل495.0070.71اعدادية المحاويل للبناتادبيشهالء حسين علي جواد22912322222039025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية المحاويل للبناتادبيصفا علي محمد هالل22922322222039026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه فاضل عبيس حمزه22932322222039028

كلية القانون/جامعة بابل556.0079.43اعدادية المحاويل للبناتادبيميقات عباس زعيل عمران22942322222039029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية المحاويل للبناتادبيمينا قاسم كريم عبيد22952322222039030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية المحاويل للبناتادبينهرين عدنان كاظم علي22962322222039033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل615.0087.86اعدادية المحاويل للبناتادبينور الهدى فالح عبد الحسين علوان22972322222039034

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية المحاويل للبناتادبينور سليم هاشم كاظم22982322222039036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل582.0083.14اعدادية المحاويل للبناتادبينور علي كاظم محمد22992322222039037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية المحاويل للبناتادبيهاجر عباس عبد هللا مخيلف23002322222039039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل557.0079.57اعدادية المحاويل للبناتادبيورود خلف جاسم دويج23012322222039043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيأيالف سعد جواد محمد كاظم23022322222040001

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية المستنصرية للبناتادبيازدهار احسان عباس شهيد23032322222040003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيايالف عاشور خلف عبد علي23042322222040004

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيبراء اسماعيل ناصر محمد23052322222040005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك سعد احمد علوان23062322222040007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية المستنصرية للبناتادبيتقى حسين سامي عبد العزيز23072322222040008

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيحوراء عمار طالب صبر23082322222040014

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء رياض تايه راضي23092322222040016

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء علي جلوب جوده23102322222040017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء فالح حامد أبو صفره23112322222040018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب علي عبد الحافظ حسين23122322222040019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية608.0086.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيساره احمد عبد الحسين حمد23132322222040020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيساره حيدر زيدان جاسم23142322222040021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل513.0073.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيسجى سعد عبد اصالي23152322222040023

كلية القانون/جامعة بابل566.0080.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيشيماء عباس فاضل عبيس23162322222040026

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0064.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيضحى بشير نواف عبيد23172322222040027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيضي قيس غافل جبر23182322222040029

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه رعد دعير راضي23192322222040031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه صادق خضير خرباط23202322222040032

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل434.0062.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه عبد علي محمد عويد23212322222040033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية المستنصرية للبناتادبينبأ احمد حسين علي23222322222040034
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيندى رائد غازي رشيد23232322222040035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل613.0087.57ثانوية المستنصرية للبناتادبينور رزاق حرب ثويني23242322222040036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية المستنصرية للبناتادبينور مهدي جاسم شمران23252322222040037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيهاجر حيدر زيدان جاسم23262322222040038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل436.0062.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيهدى حميد علي عرنوص23272322222040039

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيهدى فراس ياس خضير23282322222040041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية المسيب للبناتادبيايالف نشات عبد حساني23292322222041003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المسيب للبناتادبيايه عباس حسين خضير23302322222041005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المسيب للبناتادبيايه علي ابراهيم محمد23312322222041006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية المسيب للبناتادبيبنين رياض عباس عبود23322322222041010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية المسيب للبناتادبيتقوى وليد خالد حسون23332322222041014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية المسيب للبناتادبيحوراء علي مهدي عبيد23342322222041015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل614.0087.71اعدادية المسيب للبناتادبيدالية احمد عناد مطر23352322222041016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل632.0090.29اعدادية المسيب للبناتادبيدعاء عزيز كاظم منصور23362322222041017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية المسيب للبناتادبيدلهم عبد االمير عمران علي23372322222041019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0078.86اعدادية المسيب للبناتادبيرؤيا محمود عبيد محمد23382322222041020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل493.0070.43اعدادية المسيب للبناتادبيرسل راسم ظاهر ناصر23392322222041021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية المسيب للبناتادبيرنين حامد هاشم جاسم23402322222041024

كلية القانون/جامعة بابل636.0090.86اعدادية المسيب للبناتادبيريا رياض عبد االمير ناصر23412322222041025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء صفاء احمد حسون23422322222041028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين صالح23432322222041030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء قحطان مهدي عبد هللا23442322222041031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء محمد مهدي عباس23452322222041032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية المسيب للبناتادبيزينب اسماعيل ابراهيم حسين23462322222041034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية المسيب للبناتادبيزينب باسم علي جمعة23472322222041035

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية المسيب للبناتادبيزينب كامل كاظم حمزه23482322222041039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية المسيب للبناتادبيسما عمار كريم مرزه23492322222041041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل652.0093.14اعدادية المسيب للبناتادبيسميه قاسم يوسف ابراهيم23502322222041043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية المسيب للبناتادبيسيوف ياسر هادي ناجي23512322222041044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية المسيب للبناتادبيطيبه عامر مهدي عنيد23522322222041046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه اسعد اسماعيل عباس23532322222041053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه باسم محمد عباس23542322222041054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه حسين هادي عبود23552322222041055

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه عباس صالح عيدان23562322222041057

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه علي خشان محمد23572322222041058

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه ماجد عبيد جاسم23582322222041059

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه معن خليل اسماعيل23592322222041060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية المسيب للبناتادبيكوثر جعفر عبد هللا كرير23602322222041061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل457.0065.29اعدادية المسيب للبناتادبيكوثر علي عبيد خضر23612322222041064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية المسيب للبناتادبيمريم رسول رشيد عودة23622322222041067

كلية االعالم/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية المسيب للبناتادبيمريم قاسم مرزه حمزه23632322222041068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان552.0078.86اعدادية المسيب للبناتادبيمالك ميثم خليل ابراهيم23642322222041069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية المسيب للبناتادبينجالء سلطان مشمول مجيد23652322222041072
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كلية القانون/جامعة بابل556.0079.43اعدادية المسيب للبناتادبينرجس مهند احمد فواز23662322222041073

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0064.43اعدادية المسيب للبناتادبينور عباس محمد عبد هللا23672322222041075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية المسيب للبناتادبينوره قاسم محمد كاظم23682322222041076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل579.0082.71اعدادية المسيب للبناتادبيهدى حسين سلمان حسوني23692322222041079

كلية القانون/جامعة بابل569.0081.29ثانوية اآلمال للبناتادبيبنين ماهر معين عبيد23702322222042003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية اآلمال للبناتادبيزينب حسين حبيب عبد الشهيد23712322222042005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57ثانوية اآلمال للبناتادبيساره علي جاسم محمد حسين23722322222042006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية اآلمال للبناتادبيسحر جاسم محمد غانم23732322222042007

كلية القانون/جامعة بابل603.0086.14ثانوية اآلمال للبناتادبيعذراء فرحان زغير عبيد23742322222042008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية اآلمال للبناتادبيفاطمةالزهراء فالح عبد الحسين كريم23752322222042011

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياديان حازم مانع دغر23762322222043001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياستبرق احمد محسن لهمود23772322222043002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيافاق رحمن كامل ناصر23782322222043007

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياكرام فالح هاشم عبار23792322222043008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0061.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياالء صالح مهدي كاظم23802322222043009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبتول حسين علي فرحان23812322222043012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل650.0092.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبنين علي نحو عبيد23822322222043016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبنين ماجد عبود عباس23832322222043017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبنين مجيد حياب جوده23842322222043018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء صالح هادي بدر23852322222043028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء فالح علي نده23862322222043029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء محمود سوادي كاظم23872322222043031

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب حيدر جاسم عوده23882322222043034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0066.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب محمد عبود جاسم23892322222043036

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيشفاء رياض جابر عبيد23902322222043039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيشمس عبد المهدي عزوز نجم23912322222043040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيشهالء سعد عوض حفيظ23922322222043041

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيطيبة قاسم افيران ثلج23932322222043042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل586.0083.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعذراء عباس رحيم داود23942322222043043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل481.0068.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعذراء قاسم عباس هزاع23952322222043044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط476.0068.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه علي كاظم حسين23962322222043049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفواطم حسن هاني عصيد23972322222043051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519.0074.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيلبنى ناهض فيصل داود23982322222043053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء573.0081.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينبأ عبد نايف سلمان23992322222043057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينرجس سعيد عنيد عريبي24002322222043058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0071.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور صباح حسين عذاب24012322222043060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور مازن حمد نايف24022322222043061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهدى كريم عبيد ياس24032322222043064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك سالم خيري جياد24042322222044004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء علي حسين مهنه24052322222044007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0078.57اعدادية بلقيس للبناتادبيرؤى حامد امير كاظم24062322222044011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0076.43اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل عامر موسى جاسم24072322222044012

كلية اآلداب/جامعة بابل461.0065.86اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل كاظم نوري حمزة24082322222044013
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كلية القانون/جامعة بابل553.0079.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء محسن عليوي ناصر24092322222044017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616.0088.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء موسى علي موسى24102322222044019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544.0077.71اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء ميثم حسين حمد24112322222044020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب كريم منديل مالك24122322222044025

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب ياسر حسن علي24132322222044028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى حسين علي هادي24142322222044030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية بلقيس للبناتادبيصبا عبد الكاظم عبيد عبد الكاظم24152322222044031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية بلقيس للبناتادبيضحى حسين عبد عون عزيز24162322222044032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية بلقيس للبناتادبيعال عامر موسى جاسم24172322222044034

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير عامر حسين علي24182322222044035

كلية القانون/جامعة بابل579.0082.71اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمة هايم سلمان حسن24192322222044040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية بلقيس للبناتادبيكوثر علي خليل ابراهيم24202322222044041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم سمير سامي حسين24212322222044043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل592.0084.57اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ احمد عبد عون عزيز24222322222044044

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية بلقيس للبناتادبينرجس نصير هاني عباس24232322222044046

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى امن حمزة عباس24242322222044050

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية بلقيس للبناتادبينور حسين حمزة علوان24252322222044051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى ناظم كاظم طالب24262322222044053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآيات كريم محسن كاظم24272322222045001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبياميمة خالد هادي حسين24282322222045003

كلية اللغات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبراء سلمان بلكوت عبد هللا24292322222045004

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل435.0062.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبشرى محمد سعيد قاسم24302322222045005

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبيادر كريم هاتف حسين24312322222045009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0079.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيدعاء جمال عبد حامد24322322222045011

كلية اآلداب/جامعة بابل461.0065.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسين ناجي عبد24332322222045015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل561.0080.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حيدر شمخي جبر24342322222045016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء محمد خضير عباس24352322222045018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب راغب فخري عبد االمير24362322222045019

كلية اللغات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسميه توفيق محمد سلمان24372322222045021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد حيدر علي مزعل24382322222045022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل617.0088.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد مثنى كاظم حسين24392322222045024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد محمد مردان محمد24402322222045025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل569.0081.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشيماء يوسف كريم عبيد24412322222045026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيغدير فوزي مرزه محسن24422322222045029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية بنت الهدى للبناتادبيغفران سالم هاشم هادي24432322222045030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0071.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه احسان علي يوسف24442322222045031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه كريم غازي مالك24452322222045033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل614.0087.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمروه محسن عياش جاسم24462322222045034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم محمد خضير عباس24472322222045035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور ارسالن كاظم سعيد24482322222045038

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور رياض عوده ماهي24492322222045040

كلية اللغات/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور غازي مالك فاضل24502322222045041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل639.0091.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهاجر حيدر مزهر معين24512322222045042
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كلية القانون/جامعة بابل559.0079.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهبة عامر نعمه عبود24522322222045044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0071.43اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهبه رضا موسى رضا24532322222045045

كلية اآلداب/جامعة بابل484.0069.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيوفاء هادي طالب سلمان24542322222045046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0072.86اعدادية حيفا للبناتادبياخالص خالص نوفل طالل24552322222046002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية حيفا للبناتادبياكرام جاسم حمزه كاظم24562322222046004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية حيفا للبناتادبيايات كامل هادي جويد24572322222046005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0065.86اعدادية حيفا للبناتادبيايمان عدنان حسين حسن24582322222046006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية حيفا للبناتادبيايه جاسم عبد فياض24592322222046007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية حيفا للبناتادبيبتول وسام عمران عيسى24602322222046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية حيفا للبناتادبيجنة عماد مهدي هادي24612322222046010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية حيفا للبناتادبيحوراء فليح عبد جريان24622322222046012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية حيفا للبناتادبيرقيه طالب هادي موسى24632322222046014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء ثائر حمزه محسن24642322222046016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل424.0060.57اعدادية حيفا للبناتادبيسمر عبد القادر علي جميل24652322222046023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية حيفا للبناتادبيشروق حسين علوي عبد هللا24662322222046024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية حيفا للبناتادبيشهد رعد سامي حسب24672322222046026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل644.0092.00اعدادية حيفا للبناتادبيطيبه ثامر رحمن هادي24682322222046027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية حيفا للبناتادبيفاتن عمار عبد الكريم رشيد24692322222046028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه محمد جاسم شالكه24702322222046031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية حيفا للبناتادبيلبنى عقيل حسن عبد24712322222046033

كلية القانون/جامعة بابل667.0095.29اعدادية حيفا للبناتادبيمريم رعد كريم حافظ24722322222046034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية حيفا للبناتادبيمريم عماد علي عيدان24732322222046035

كلية القانون/جامعة بابل556.0079.43اعدادية حيفا للبناتادبينسمه محمود عطيه عكموش24742322222046037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيآيات حسام فاهم جابر24752322222047002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيبراق مهند سامي دلي24762322222047004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0068.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيبنين كامل خضير جاسم24772322222047009

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0063.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء حامد عبد الكاظم حمزه24782322222047017

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0064.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء حميد نجم عبد هللا24792322222047018

كلية القانون/جامعة بابل664.0094.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء عباس محمد جوده24802322222047020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل493.0070.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء عبد الحليم عيدان خضير24812322222047021

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0060.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيشهد حيدر مكي عسل24822322222047029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0079.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه احمد شاكر هاشم24832322222047035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل633.0090.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه حسين خضير جابر24842322222047036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549.0078.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه حمزة حامد حسوني24852322222047037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه حيدر علي محمد24862322222047038

كلية القانون/جامعة بابل556.0079.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه صالح مهدي حمزه24872322222047039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0061.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه محمد شيال جبر24882322222047040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيكوثر ليث خلف عباس24892322222047041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل527.0075.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيمريم محمود شاكر محمد24902322222047042

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية484.0069.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبينبأ حسن علي كاظم24912322222047043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبينبأ محمود شاكر محمد24922322222047044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل533.0076.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبينرمين اركان حسين علي24932322222047046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيهبه احمد هادي عيسى24942322222047048
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كلية القانون/جامعة بابل647.0092.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيهبه رزاق رشيد عبود24952322222047049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517.0073.86اعدادية شط العرب للبناتادبيأسماء ياس خضير عباس24962322222048001

كلية القانون/جامعة بابل558.0079.71اعدادية شط العرب للبناتادبيآية فارس عبد الحمزه عبد هللا24972322222048004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57اعدادية شط العرب للبناتادبيابرار هيثم جاسم محمد24982322222048005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية شط العرب للبناتادبيبراق سالم حاتم نشمي24992322222048007

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل429.0061.29اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين عصام حسن طه25002322222048008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية شط العرب للبناتادبيتغريد احمد جواد كاظم25012322222048010

كلية القانون/جامعة بابل560.0080.00اعدادية شط العرب للبناتادبيتقى عماد هاشم مهدي25022322222048011

كلية اآلداب/جامعة بابل447.0063.86اعدادية شط العرب للبناتادبيخضراء صالح مهدي عبد االمير25032322222048012

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية شط العرب للبناتادبيداليا أحمد عباس متعب25042322222048013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية شط العرب للبناتادبيرؤى سعدون عدنان علي25052322222048015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل521.0074.43اعدادية شط العرب للبناتادبيرقيه حيدر هجول جواد25062322222048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0079.29اعدادية شط العرب للبناتادبيرقيه صفاء نعمه زيدان25072322222048017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0071.43اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء صفاء احمد محمود25082322222048019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء صالح حسن حسان25092322222048020

كلية اللغات/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء طالب حسن جبار25102322222048021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء عباس حسن ناصر25112322222048022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء عباس علي عمران25122322222048023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل458.0065.43اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء فاضل حنتوش سعيد25132322222048024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0072.57اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب عباس علي عمران25142322222048025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14اعدادية شط العرب للبناتادبيساره معتز حسين متيغي25152322222048027

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية شط العرب للبناتادبيسجى ستار علي كاظم25162322222048028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية شط العرب للبناتادبيطيبه رائد جاسم حمود25172322222048030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية شط العرب للبناتادبيغدير صالح هادي ساهي25182322222048033

كلية اللغات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية شط العرب للبناتادبيغسق فائق عباس واوي25192322222048034

كلية القانون/جامعة بابل584.0083.43اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه حسن كاظم منكاش25202322222048037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه سالم كاظم سايع25212322222048038

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0063.71اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه علي محمد عبد25222322222048039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه علي مهدي حسن25232322222048040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه فالح عبد الحمزه حسناوي25242322222048041

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية شط العرب للبناتادبيفرح نافع جاسم محمد25252322222048044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0071.29اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم رسول عبد الحسين شكر25262322222048046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582.0083.14اعدادية شط العرب للبناتادبيمالك عامر حمزه شيال25272322222048049

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0066.00اعدادية شط العرب للبناتادبيمالك فراس كاظم جعفر25282322222048050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية شط العرب للبناتادبيمينا كريم خضير حمزه25292322222048052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0071.29اعدادية شط العرب للبناتادبينرجس شاكر صبيح حسون25302322222048053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل543.0077.57اعدادية شط العرب للبناتادبينور الهدى احمد جواد كاظم25312322222048054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل534.0076.29اعدادية شط العرب للبناتادبينور الهدى اياد كريم هليل25322322222048055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل662.0094.57اعدادية شط العرب للبناتادبينور حسنين حمود شاكر25332322222048056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية شط العرب للبناتادبينور عيسى اسماعيل نوار25342322222048057

كلية القانون/جامعة بابل578.0082.57اعدادية شط العرب للبناتادبيهاله صفاء صبري موسى25352322222048059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0071.00اعدادية شط العرب للبناتادبيهدى صباح حسن شكر25362322222048060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية شط العرب للبناتادبيوديان علي كاظم حمزه25372322222048061
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية شط العرب للبناتادبيورود فاضل محمد حسان25382322222048062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية عشتار للبناتادبياسراء خليل اسماعيل حسين25392322222049002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية عشتار للبناتادبياسماء حميد علي عباس25402322222049004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية عشتار للبناتادبياالء عبد عون عبيد جار هللا25412322222049005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية عشتار للبناتادبيبنان رائد طالب خضير25422322222049008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية623.0089.00اعدادية عشتار للبناتادبيدنيا عوني هادي عبود25432322222049011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية عشتار للبناتادبيرقيه طالل علوان جياد25442322222049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية عشتار للبناتادبيرقيه ميثم احمد علي25452322222049013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء حسين علي عباس25462322222049015

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية عشتار للبناتادبيزينب حافظ تايه كاظم25472322222049016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية عشتار للبناتادبيزينب محمد جاسم صكر25482322222049018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية عشتار للبناتادبيزينه رائد ذياب حمد25492322222049019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية عشتار للبناتادبيساره قاسم فاضل خضير25502322222049022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية عشتار للبناتادبيسرى جبار حمزه حسن25512322222049023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية عشتار للبناتادبيسمر محمد حسين عجيل25522322222049024

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية عشتار للبناتادبيضحى رياض عباس عبود25532322222049027

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية عشتار للبناتادبيقطر الندى عدنان عبد الجبار حسين25542322222049030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية عشتار للبناتادبيقمر زمان صاحب عبيد25552322222049031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية عشتار للبناتادبيهاجر عادل ناصر حسين25562322222049036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية عشتار للبناتادبيهدى احمد محسن كزار25572322222049037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية عشتار للبناتادبييقين علي جواد جمعه25582322222049038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية قرطبة للبناتادبياديان سليم هاشم نجم25592322222050001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية قرطبة للبناتادبيايه عادل عبد سلمان25602322222050006

كلية القانون/جامعة بابل556.0079.43اعدادية قرطبة للبناتادبيبراء حيدر عبد االمير سلمان25612322222050007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية قرطبة للبناتادبيبراءه عبد السالم عبد روضان25622322222050008

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية قرطبة للبناتادبيبنين اسعد علي كاظم25632322222050009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية قرطبة للبناتادبيحنين ستار هادي لهمود25642322222050013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية قرطبة للبناتادبيحنين عبد الخضر دحل جدوع25652322222050014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل432.0061.71اعدادية قرطبة للبناتادبيحوراء ذاكر سعد جبار25662322222050015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية قرطبة للبناتادبيحوراء محمد عزيز مكطوف25672322222050016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية قرطبة للبناتادبيخديجه جاسم محمود مجيد25682322222050017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية قرطبة للبناتادبيداليا عالوي حسين شبل25692322222050019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية قرطبة للبناتادبيدعاء حارث عبد الرزاق نايف25702322222050020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية قرطبة للبناتادبيدالل عبود نايف عبد هللا25712322222050021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية قرطبة للبناتادبيرسل ناجي عباس خضير25722322222050023

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية قرطبة للبناتادبيرفالء احمد صالح احمد25732322222050024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل606.0086.57اعدادية قرطبة للبناتادبيرقيه عبد الحسين احمد كاظم25742322222050025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية قرطبة للبناتادبيزهراء علي هادي موسى25752322222050028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية قرطبة للبناتادبيسجى خالد عويد عباده25762322222050031

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية قرطبة للبناتادبيشهد علي ياس خضير25772322222050032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية قرطبة للبناتادبيشهالء مصطفى علي كسار25782322222050033

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية قرطبة للبناتادبيصابرين فارس عويد عباده25792322222050034

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية قرطبة للبناتادبيطيبه علي عبيد جواد25802322222050038
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية قرطبة للبناتادبيعذراء محمد علي حسين25812322222050040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية قرطبة للبناتادبيغاده نبيل شاكر علي25822322222050041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية قرطبة للبناتادبيفاطمه صالح علي ياسين25832322222050043

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية قرطبة للبناتادبيفاطمه ناظم محسن عويد25842322222050045

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية قرطبة للبناتادبيكوثر حامد صليبي هادي25852322222050047

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية قرطبة للبناتادبيمريم ثائر عبد الرسول جدوع25862322222050050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية قرطبة للبناتادبيمالك عامر صليبي هادي25872322222050052

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء مقصد عبد الزهرة حمزة25882322222051001

كلية القانون/جامعة بابل585.0083.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيافراح باسم عبد هللا عطية25892322222051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبتول احمد عدنان هاشم25902322222051004

كلية القانون/جامعة بابل550.0078.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك رعد نعمه موسى25912322222051005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554.0079.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك علي عزيز جودة25922322222051006

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل440.0062.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء خالد عبيس حسن25932322222051007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء علي خلفه ناجي25942322222051008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيختام كاظم بكر هادي25952322222051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيداليا عالء ناصر عبد الحسن25962322222051010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل585.0083.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرقية محمد داغر كاظم25972322222051013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0078.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء احمد سعيد حميد25982322222051015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0074.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء جبار عبد علي خلف25992322222051016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء رائد عدنان داخل26002322222051017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل599.0085.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء مشتاق كاظم مرزة26012322222051019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0070.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب علي كاظم شاكر26022322222051021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل573.0081.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب محمد داغر كاظم26032322222051022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيساره عباس منصور محيسن26042322222051023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسارة فاضل دخيل سلمان26052322222051024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسكينة عباس فاضل عبد الكاظم26062322222051025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0076.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسناء حسين علوان حسن26072322222051026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0061.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد كاظم سعود ضايع26082322222051027

كلية القانون/جامعة بابل588.0084.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيطيبه منير شريف عليوي26092322222051030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة جابر حمزة حساني26102322222051033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة ضياء صبار مهدي26112322222051035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل576.0082.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة عواد عجيل سيف26122322222051036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيكوثر غني مهدي كاظم26132322222051037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل459.0065.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم حسن عباس كاظم26142322222051038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم عالء صباح سرحان26152322222051039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم علي برهي جاسم26162322222051040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0072.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمينا حسين عزيز شدهان26172322222051042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينرجس علي فاضل علي26182322222051043

كلية القانون/جامعة بابل587.0083.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور حمزة محمد كاظم26192322222051044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور عالء بادع عباس26202322222051045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبياروة جليل غانم عبد الرضا26212322222052001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء618.0088.29ثانوية مصطفى جواد للبناتادبياسراء محمد كرنفل عمران26222322222052003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيبنين وليد احمد سلمان26232322222052007
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيتبارك حمد عمران عيسى26242322222052008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيتبارك خالد خضير عباس26252322222052009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيراجين ابراهيم علي عاجل26262322222052012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل503.0071.86ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيرانيه سعد يوسف حسين26272322222052013

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيرواء قيس فيصل خضر26282322222052015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزهراء حمزه عباس حسن26292322222052016

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزينب محمد مظلوم فارس26302322222052021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0072.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزينه حسين عباس عبد26312322222052022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشهد رافع هادي جاسم26322322222052024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشهد محمد حسين ظاهر26332322222052026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيطيبة الزهراء عباس حسين هاشم26342322222052028

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيطيبه كاظم جواد كاظم26352322222052029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفاطمه رسول نعيم عبد هللا26362322222052031

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفدوى ثامر علي مطر26372322222052032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين535.0076.43ثانوية مصطفى جواد للبناتادبينور احمد عبيد كاظم26382322222052035

كلية القانون/جامعة بابل590.0084.29ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهدى خضر كريم مهدي26392322222052037

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهديل هيثم كاظم حسين26402322222052038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43ثانوية حلب للبناتادبيآيات حسين خضير اسود26412322222053001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل507.0072.43ثانوية حلب للبناتادبياطياف علي حسين عبد هللا26422322222053002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517.0073.86ثانوية حلب للبناتادبيبشرى ناصر عبود عبيد26432322222053003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل535.0076.43ثانوية حلب للبناتادبيبنين مشتاق ناجي حمزه26442322222053005

كلية الفقه/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية حلب للبناتادبيتبارك حديد محسن شذر26452322222053006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل634.0090.57ثانوية حلب للبناتادبيحوراء عباس حبيب حسين26462322222053007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية حلب للبناتادبيدله رافع خلف مسلم26472322222053008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية حلب للبناتادبيدموع رعد ناجي كريم26482322222053009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل531.0075.86ثانوية حلب للبناتادبيزهراء احمد نعيم كنين26492322222053010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0071.14ثانوية حلب للبناتادبيزهراء عباس علي مرزه26502322222053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل520.0074.29ثانوية حلب للبناتادبيزهراء عالء حمزه ناجي26512322222053012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل562.0080.29ثانوية حلب للبناتادبيزهراء مهدي محمد علوان26522322222053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0071.29ثانوية حلب للبناتادبيزينب عباس جبار علوان26532322222053014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل620.0088.57ثانوية حلب للبناتادبيفاطمه عباس نجم عبد26542322222053017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0071.14ثانوية حلب للبناتادبيمريم حمزه عباس مظلوم26552322222053019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0075.57ثانوية الغدير للبناتادبيآيات علي عبد هللا نجم26562322222055001

كلية اآلداب/جامعة بابل450.0064.29ثانوية الغدير للبناتادبيأية مصدق جعفر مهدي26572322222055002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14ثانوية الغدير للبناتادبيجنات طارق عباس جزاع26582322222055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية الغدير للبناتادبيرحمه حكمت حميد ارواك26592322222055007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية الغدير للبناتادبيزهراء عبد الكريم حامد سبط26602322222055009

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية الغدير للبناتادبيصفا عمار سعد خضير26612322222055010

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية الغدير للبناتادبيطيبه فاضل حسن فياض26622322222055013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء636.0090.86ثانوية الغدير للبناتادبيغدير حيدر كاظم عوده26632322222055014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء620.0088.57ثانوية الغدير للبناتادبيكوثر رياض عبد الرضا نجم26642322222055016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية الغدير للبناتادبيماريه احمد حمدي محمد26652322222055017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية الغدير للبناتادبيمريم محمد جاسم محمد26662322222055018
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0063.71ثانوية الغدير للبناتادبينبأ سعد عباس حسن26672322222055020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية الغدير للبناتادبينهى مهدي حاتم عاصي26682322222055021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29ثانوية الغدير للبناتادبيهبه ضياء عبد الرضا نجم26692322222055022

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية الغدير للبناتادبيهدير نعمه عبد االمير كاظم26702322222055023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل484.0069.14ثانوية عبد المطلب للبناتادبياصيل حيدر بدري بكوع26712322222057003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29ثانوية عبد المطلب للبناتادبيحنين مصدق كريم حسين26722322222057007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل581.0083.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيخديجه حمد كاظم حبانه26732322222057008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0079.86ثانوية عبد المطلب للبناتادبيرؤى ياسين علي خماط26742322222057009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل686.0098.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيرشا علي هالل كريم26752322222057010

كلية القانون/جامعة بابل574.0082.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزهراء حسن مردان نعمه26762322222057011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب الحوراء حسن نجم عبيد26772322222057014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل669.0095.57ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب علي كاظم حسن26782322222057016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية عبد المطلب للبناتادبيطيبه عماد برزان هارون26792322222057019

كلية اآلداب/جامعة بابل476.0068.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيغسق هشام اعبيس عبد الواحد26802322222057021

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل434.0062.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيفاطمة مسلم عبيد عمران26812322222057023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0076.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيفاطمه طالب حميد عبيد26822322222057024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0076.43ثانوية عبد المطلب للبناتادبيمريم فاضل حمزه عبد26832322222057025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية الخلود للبناتادبيأمنه مقداد علي عبد الحسين26842322222058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14ثانوية الخلود للبناتادبيأيات عامر صالح عبد الحسين26852322222058005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0079.29ثانوية الخلود للبناتادبيبتول جمال بهير سوادي26862322222058006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية474.0067.71ثانوية الخلود للبناتادبيبنين سعود جبر حمود26872322222058007

كلية اآلداب/جامعة القادسية456.0065.14ثانوية الخلود للبناتادبيتبارك صالح مهدي كاظم26882322222058009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل576.0082.29ثانوية الخلود للبناتادبيحنان كريم بدر عبد الحمزه26892322222058011

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الخلود للبناتادبيدعاء محمد خضير عبد26902322222058015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء صفاء الدين صبري عباس26912322222058017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء محمد عبيس حسن26922322222058018

كلية التربية/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية الخلود للبناتادبيزينب محمد حسين جاسم26932322222058019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الخلود للبناتادبيضحى حمزه حسين ناصر26942322222058021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية الخلود للبناتادبيطيبه مثنى عبد العباس عطيه26952322222058022

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية الخلود للبناتادبيعذراء كريم داخل عبيد26962322222058023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية الخلود للبناتادبيغسق عدي رحمن عبيد26972322222058025

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه جبار انياز صالح26982322222058026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه زيد مهدي محمد26992322222058027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل635.0090.71ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه علي عوده رشيد27002322222058028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية الخلود للبناتادبيهبة محمد حسين ناصر27012322222058030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل652.0093.14ثانوية النجاة للبناتادبيآيه قصي علي مجيد27022322222059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57ثانوية النجاة للبناتادبيبشرى حسين حميد عسل27032322222059006

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29ثانوية النجاة للبناتادبيبنين خليف عواد حمزه27042322222059007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0085.14ثانوية النجاة للبناتادبيرقيه ابراهيم عبيد ابراهيم27052322222059013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0072.71ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء حسين مرزه حمزه27062322222059014

كلية اللغات/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء عدنان جواد كاظم27072322222059015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء علي حمزه فليح27082322222059016

كلية القانون/جامعة بابل553.0079.00ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء منذر هادي مصيخ27092322222059017
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قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل431.0061.57ثانوية النجاة للبناتادبيسجى علي مبدر كزار27102322222059020

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية النجاة للبناتادبيسجى فاضل عباس عوده27112322222059021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل432.0061.71ثانوية النجاة للبناتادبيعذراء عمران جواد كاظم27122322222059024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14ثانوية النجاة للبناتادبيغفران محمد عناد كاظم27132322222059025

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمه صباح سالم غافل27142322222059027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43ثانوية النجاة للبناتادبيكوثر رسول هاني جدوع27152322222059028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية النجاة للبناتادبيمريم عصام إبراهيم كامل27162322222059029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0072.71ثانوية النجاة للبناتادبينور الهدى ناصر حسين غضب27172322222059031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل454.0064.86ثانوية النجاة للبناتادبينور ضياء سامي علي27182322222059032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيبنين امير تركي علوان27192322222060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيبنين باقر سلمان بخيت27202322222060005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء احمد سعيد علوان27212322222060006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء عماد امهنيد سماوي27222322222060007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل577.0082.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء قيصر غازي حسون27232322222060008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0073.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيرحاب محمد حوم علوان27242322222060009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0078.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيرسل خالد ابراهيم حيدر27252322222060010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء حامد لفته نجم27262322222060011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء صادق اسماعيل ختالن27272322222060012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل612.0087.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب احمد رحيم حمزه27282322222060016

كلية القانون/جامعة بابل570.0081.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب نزار عبيد عبد علي27292322222060017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيفاطمه خالد كاظم عليوي27302322222060019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينرجس عامر حسين صالح27312322222060025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور مؤيد حمود عباس27322322222060026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل472.0067.43ثانوية االفاق للبناتادبياسراء حسان علي مرزه27332322222061001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية االفاق للبناتادبياسيل فاهم هاتف حسين27342322222061002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل561.0080.14ثانوية االفاق للبناتادبيانوار فرحان جالل ابراهيم27352322222061003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل460.0065.71ثانوية االفاق للبناتادبيايمان قحطان كاظم مالطه27362322222061006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية االفاق للبناتادبيبنين ستار كريم جالب27372322222061008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية االفاق للبناتادبيتبارك حيدر عبيد ظاهر27382322222061011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0077.00ثانوية االفاق للبناتادبيحوراء عيدان هادي عبيد27392322222061015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية االفاق للبناتادبيرقيه سمير حسن علوان27402322222061020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86ثانوية االفاق للبناتادبيريام ظافر عبد الرزاق محمد27412322222061021

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية االفاق للبناتادبيزهراء غفار فرحان سلمان27422322222061026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية االفاق للبناتادبيزينب علي كاظم مطر27432322222061029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية االفاق للبناتادبيساره حيدر جبار راضي27442322222061031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0071.29ثانوية االفاق للبناتادبيطيبه حمزه عبد علي كاظم27452322222061035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل544.0077.71ثانوية االفاق للبناتادبيعقيله رزاق عبد العباس عبد هللا27462322222061036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية االفاق للبناتادبيغدير حسين علي مخيف27472322222061037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0071.71ثانوية االفاق للبناتادبيفاتن حسن علي كريكش27482322222061039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية االفاق للبناتادبيمريم حيدر عباس ملوح27492322222061043

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية االفاق للبناتادبيمريم علي عبد سلمان27502322222061045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0086.14ثانوية االفاق للبناتادبيهدى ولي حسين عبد هللا27512322222061047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل647.0092.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسراء حسن جاسم متعب27522322222062002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيامنيه هادي ناصر كاظم27532322222062003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيايات شاكر كاظم عباس27542322222062005

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0060.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين حسن علي شمخي27552322222062007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين فالح حسن كاشي27562322222062008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحميده ثائر خضير عباس27572322222062011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء فالح حسن مشعل27582322222062013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيدموع العقيله حيدر عبد الحسين عبد الرضا27592322222062015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرتاج عقيل مهدي عليوي27602322222062016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرسل جفات جواد عبد الحسين27612322222062018

كلية القانون/جامعة بابل560.0080.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرقيه عدنان نعمه موسى27622322222062021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرهف حسين صالح كاظم27632322222062023

كلية التربية/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء حيدر احمد محمود27642322222062025

كلية اللغات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء طالب جبار جراد27652322222062026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0069.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء قاسم هاشم جعفر27662322222062027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب مجيد كريم حسين27672322222062030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل573.0081.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيصفا علي حمد كاظم27682322222062033

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيطيبه بهاء عبد الحسن نعيمه27692322222062034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيعال علي كاظم مخلف27702322222062035

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيعلياء كاظم هادي مهدي27712322222062036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل474.0067.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيافراح ابراهيم خضير جبر27722322222063001

كلية اللغات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيايات ماجد حسون بالص27732322222063002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيبتول ضياء عطوان موسى27742322222063004

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل434.0062.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيبنين ناصر مدب بدر27752322222063006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0071.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيختام فرج سلمان فرج27762322222063008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيخديجة نصار مدب بدر27772322222063009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607.0086.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيزهراء سعد محمد هاشم27782322222063011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيزهراء سوران سامي خليف27792322222063012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيزينب فالح بريهي جاسم27802322222063015

كلية اآلداب/جامعة بابل461.0065.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيصابرين منصور غازي محمد27812322222063019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل652.0093.14ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيصفا خيري محيسن سحاب27822322222063020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619.0088.43ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيضحى حيدر محمد علي27832322222063021

كلية اللغات/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيغدير عقيل عبود ناجي27842322222063022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل608.0086.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيفرقان حسين ناصر حسين27852322222063027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0061.57ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيمنار مكي عباس ناصر27862322222063029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0071.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبينرجس ستار عناد عودة27872322222063030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبينور الهدى صباح حسين سلطان27882322222063031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبينور الهدى وهاب عبد الرزاق ماشي27892322222063032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616.0088.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبينور علي حسين شمام27902322222063033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيهيام عماد عبد المحسن عبد الحسن27912322222063034

كلية اآلداب/جامعة بابل495.0070.71ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيبتول مهدي شعالن ساجت27922322222064001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيتبارك حسن يونس هاشم27932322222064002

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيدعاء حيدر علي عبيد27942322222064003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0072.00ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيشهد عمار عاشور حسين27952322222064004
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيطيبة غالب حسن عناد27962322222064005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيعائشة رياض مرزة حسين27972322222064006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل465.0066.43ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيفاتن اسامة سعد موسى27982322222064011

كلية القانون/جامعة بابل584.0083.43ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيمريم جواد جاسم عالوي27992322222064012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيهبة غالب حسن عناد28002322222064015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل475.0067.86ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمه مؤيد حمزه جاسم28012322222067005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل475.0067.86ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيايه عباس مصحب خضير28022322222074001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل531.0075.86ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيحوراء صالح كتاب عبد28032322222074003

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0063.43ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيرقية اسماعيل كاظم ظاهر28042322222074005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0072.00ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيزهراء سعد مصحب خضير28052322222074006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل664.0094.86ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيزهراء كاظم دخيل محسن28062322222074009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل592.0084.57ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيزهراء مالك جواد كاظم28072322222074010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576.0082.29ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيضي علي حسين عزيز28082322222074011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0085.14ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيمواهب وهاب عبيس خضير28092322222074014

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبينور صباح محمد جاسم28102322222074016

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية البواسل للبناتادبيرويده ماجد علي مطر28112322222079003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية البواسل للبناتادبيفاطمه عامر مرزه حمزه28122322222079009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية البواسل للبناتادبيقمر جهاد مطر حميد28132322222079010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86ثانوية البواسل للبناتادبيناديه عامر مرزه حمزه28142322222079012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86ثانوية البواسل للبناتادبينور الهدى كريم محمد عبد الحسين28152322222079013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86ثانوية البواسل للبناتادبيهبة كريم محمد عبد الحسين28162322222079014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية البواسل للبناتادبيوئام خالد كامل محمود28172322222079015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل536.0076.57ثانوية البواسل للبناتادبيورود خضير حميد عليوي28182322222079016

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0063.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيانتظار محمد حسين علوان28192322224005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577.0082.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيانسام حيدر علي جاسم28202322224005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525.0075.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيحميده عالء جابر حسين28212322224005006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600.0085.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيزهراء فالح مهدي نعمه28222322224005008

كلية اللغات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيزهراء قاسم محسن شعالن28232322224005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل519.0074.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيغدير عباس فاضل عبد الكاظم28242322224005012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0076.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيفاطمه جبار كاظم عبد الساده28252322224005013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل453.0064.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيفاطمه حسين محمد خلف28262322224005014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيفاطمه حيدر مهدي عبيد28272322224005015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0078.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيمريم عباس صالح عبود28282322224005017

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيمريم عالء عبد الحسين طه28292322224005018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل462.0066.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبينور كريم مزهر هادي28302322224005019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل615.0087.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيهيلين طارق مردان عبيد28312322224005020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل542.0077.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبياساور عاصم كامل كاظم28322322224006001

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيافنان حيدر عبد االمير جاسم28332322224006002

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيام البنين جاسم حمزه عبد28342322224006003

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر459.0065.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيبنين عباس هادي عبيس28352322224006005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيتبارك احسان ميري كاظم28362322224006006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيتمارا محمد لعيبي ابراهيم28372322224006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0074.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيرانيا رياض عبد زيد طخاخ28382322224006008
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قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيرتاج اسيل جليل اسماعيل28392322224006009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619.0088.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيرتاج غانم عبد عطيوي28402322224006010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيرقية زاهد جاسم موسى28412322224006011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل458.0065.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيزهراء محمد فاضل عبيد28422322224006013

كلية القانون/جامعة بابل651.0093.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيسالي احمد علي عيسى28432322224006016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل480.0068.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيطيبه حمزه رحيم ثويه28442322224006020

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيفاطمه كاظم حميد جعاز28452322224006021

كلية التربية/جامعة القادسية504.0072.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبينور حمزه عريبي حسن28462322224006024

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتادبيمالك جاسم حسن مجيد28472322224012008

كلية القانون/جامعة بابل585.0083.57ثانوية فرج هللا االهلية للبناتادبيزهراء علي مارد هاشم28482322224015002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية فرج هللا االهلية للبناتادبيفاطمه حاكم عبيد نصار28492322224015004

كلية القانون/جامعة بابل561.0080.14ثانوية المزايا االهلية للبناتادبيزينب مهتدي جابر مزهر28502322224017001

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية المزايا االهلية للبناتادبينور رائد جواد علوان28512322224017002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيآمنه عباس محمود جدعان28522322226001001

كلية القانون/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيدعاء كاظم كريم ورور28532322226001008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيرانيا مهند محمود جاسم28542322226001009

كلية القانون/جامعة بابل565.0080.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيهجران عماد فنيطل عبد28552322226001024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيبراء محمد جفات هبول28562322227001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل563.0080.43ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيزمن ياسر شاكر ابراهيم28572322227001005

كلية القانون/جامعة بابل688.0098.29ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيزينب عالء عبد الحسين عليوي28582322227001006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيسلوى عماد سعدون شاطي28592322227001008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0072.29ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيفاطمه فائز اسعد صالح28602322227001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبينور اياد علي عماره28612322227001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0078.29ثانوية عرفات المختلطةادبيبنين جميل كعيد عبود28622322227002001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية عرفات المختلطةادبيسجى خضير طراد مول28632322227002003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0071.14ثانوية عرفات المختلطةادبيشمس احمد كاظم شاكر28642322227002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0076.43ثانوية عرفات المختلطةادبيعبير احمد جميل مرزوك28652322227002005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0064.86ثانوية عرفات المختلطةادبيمريم نعمه سعود نايف28662322227002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية االقتدار المختلطةادبياالء احمد علي حسين28672322227003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية االقتدار المختلطةادبيبتول رياض كاظم عبد الزهره28682322227003002

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية االقتدار المختلطةادبيبنين حاكم داخل واوي28692322227003003

كلية القانون/جامعة بابل557.0079.57اعدادية االقتدار المختلطةادبيدعاء حسن كاظم عبود28702322227003007

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0063.43اعدادية االقتدار المختلطةادبيزهراء جواد كاظم وداي28712322227003008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية االقتدار المختلطةادبيزهراء خرباط مهدي عبد الحسن28722322227003009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية االقتدار المختلطةادبيزهراء عيدان حاتم كاظم28732322227003010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية االقتدار المختلطةادبيزيتون علي نعمه سرحان28742322227003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية االقتدار المختلطةادبيزينب علي كزار ناصر28752322227003012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية االقتدار المختلطةادبيطيبه مهدي عيدان فرهود28762322227003016

كلية اللغات/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية االقتدار المختلطةادبيفاطمه نصير صبار راضي28772322227003017

كلية التربية/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية االقتدار المختلطةادبيمروه هادي كاظم جبر28782322227003018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية الرحمن المختلطةادبيزينب محمد سعيد علي28792322227004001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الرحمن المختلطةادبيمناسك فالح حسن عزيز28802322227004004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية الرحمن المختلطةادبيميساء حمزه حسين كنين28812322227004005
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيرقيه حسن جبار عبود28822322227005003

كلية التربية/جامعة القادسية510.0072.86ثانوية الصادق المختلطةادبيزينب محمد عبيد محمد28832322227006007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43ثانوية الصادق المختلطةادبيزينه عالء جواد كاظم28842322227006008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86ثانوية الصادق المختلطةادبيسالين عماد عبد االمير جايش28852322227006009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0079.00ثانوية الصادق المختلطةادبيفاطمه ثامر موجد حسن28862322227006011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية الصادق المختلطةادبيمريم عدي خليل علي28872322227006012

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية القاهرة المختلطةادبيبراء محمود مويزي حسن28882322227009002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل438.0062.57ثانوية القاهرة المختلطةادبيذكرى ستار غيدان حمد28892322227009003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية القاهرة المختلطةادبيرؤيا هيثم خميس حسين28902322227009004

كلية التربية/جامعة سامراء452.0064.57ثانوية القاهرة المختلطةادبيزهراء عباس سلمان مطر28912322227009006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14ثانوية القاهرة المختلطةادبيعذراء ماجد علوان غافل28922322227009008

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية القاهرة المختلطةادبينسرين علي عبادي محل28932322227009011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية الهالل المختلطةادبيتهاني كامل حسين طخاخ28942322227010002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية الهالل المختلطةادبيزينب رستم مرعيد زناد28952322227010003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية الهالل المختلطةادبيسجى صادق نايف شياع28962322227010004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية الهالل المختلطةادبيمنال عايد فخري مرعيد28972322227010005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الهالل المختلطةادبيهبه هاتف حامد نحار28982322227010006

كلية التربية/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية النهروان المختلطةادبيبنين محمد جابر حمود28992322227011002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل478.0068.29اعدادية النهروان المختلطةادبيزمزم هادي دليمي جاسم29002322227011003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الجماهير المختلطةادبيجنان فاضل عباس مجول29012322227012006

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيزهراء اسماعيل حميد حمزه29022322227012008

كلية اآلداب/جامعة بابل457.0065.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيزهراء نجيب نوري عبد هللا29032322227012010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الجماهير المختلطةادبيزينب حسين مصحب سرحان29042322227012011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيزينب قاسم محمد عمران29052322227012012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0078.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيغصون باسم علي يونس29062322227012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الجماهير المختلطةادبيكلثوم ماجد هادي عبد الحمزه29072322227012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الجماهير المختلطةادبيمريم طعمه كاظم عبد29082322227012017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيميساء خلفه عبد االمير صافي29092322227012019

كلية اللغات/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الجماهير المختلطةادبيهاجر خالد اسماعيل ابراهيم29102322227012022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الجماهير المختلطةادبيهبه محمد راضي جعفر29112322227012023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية المرتضى المختلطةادبيحنين خالد كاظم جبر29122322227013001

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية المرتضى المختلطةادبيزهراء شهيد عبد عبيس29132322227013003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57اعدادية المرتضى المختلطةادبيفاطمه علي راضي جابر29142322227013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية المرتضى المختلطةادبيهدى علي صبار مجذاب29152322227013005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبياسراء محمد حميد عايد29162322227015001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0084.14ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبياسيل مثنى مهدي جياد29172322227015002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيطيبه علي حسين عليوي29182322227015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيهديل محمد علي ناصر29192322227015007

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية سبأ المختلطةادبيالبتول حلواص عبد الكاظم عجيل29202322227017001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية سبأ المختلطةادبيبركات فالح عطيه حسون29212322227017002

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيبنين حسن كريم سلمان29222322227018003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيتبارك احمد عزيز دهش29232322227018004

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيجيهان واثق فاضل صديان29242322227018005
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قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية425.0060.71ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيرقيه عيسى وناس غريب29252322227018008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيزهراء حيدر اليم حمزه29262322227018009

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيزينب حيدر عبد الكاظم حمزه29272322227018010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيساره احمد عزيز دهش29282322227018011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية نابلس المختلطةادبياسراء جاسم بريسم جاسم29292322227019001

كلية الفقه/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية نابلس المختلطةادبيضحى عباس حميد مطلك29302322227019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86ثانوية صفين المختلطةادبيحنين محمد بستان علي29312322227020001

كلية اآلداب/جامعة بابل509.0072.71ثانوية صفين المختلطةادبيزهراء فالح حسن محمد29322322227020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية صفين المختلطةادبيزينب ساجد عبيس مرزه29332322227020005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية صفين المختلطةادبيزينب علي نايف كاظم29342322227020007

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية صفين المختلطةادبيزينب كطران جاسم حمزه29352322227020008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية صفين المختلطةادبيفاطمه يوسف عبود ابراهيم29362322227020011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية صفين المختلطةادبيمريم عامر عبد هللا حمزه29372322227020012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية صفين المختلطةادبيمريم قيس كاظم نصار29382322227020013

كلية القانون/جامعة بابل563.0080.43ثانوية صفين المختلطةادبينبأ حاكم جرو طعيس29392322227020014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0076.86ثانوية صفين المختلطةادبينرجس سدير جاسم مظلوم29402322227020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل568.0081.14ثانوية صفين المختلطةادبينور الهدى كريم عبيس مرزه29412322227020016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية صفين المختلطةادبينور سلمان ابراهيم كاظم29422322227020017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00ثانوية صفين المختلطةادبينور فالح حسن محمد29432322227020018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00ثانوية صفين المختلطةادبيهاجر سالم فجر كاظم29442322227020019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل611.0087.29ثانوية صفين المختلطةادبيهجران عالء كاظم نصار29452322227020020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43ثانوية المنتظر المختلطةادبياديان محمد عطيه وردي29462322227021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية المنتظر المختلطةادبيبتول جمال عبد الكاظم جاسم29472322227021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية المنتظر المختلطةادبيحوراء شاكر عبد عبيس29482322227021004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43ثانوية المنتظر المختلطةادبيرقيه حسين نوري عبيد29492322227021005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية المنتظر المختلطةادبيزمرده جالل عبد عبيس29502322227021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية المنتظر المختلطةادبيزينب جعفر مهدي سلمان29512322227021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية المنتظر المختلطةادبيسجى محمد سياب شيتي29522322227021009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلياء سلمان مهدي عمران29532322227021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0075.43ثانوية المنتظر المختلطةادبيفاطمه علي عبيس دنوش29542322227021011

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية المنتظر المختلطةادبينبأ صباح تركي حسن29552322227021012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0072.86ثانوية المنتظر المختلطةادبينور كاظم علي محمد29562322227021013

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43ثانوية المنتظر المختلطةادبينورس علي سهيان شوكان29572322227021014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل480.0068.57ثانوية المنتظر المختلطةادبيهبه حمد شالل علي29582322227021015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0070.86ثانوية الفالح المختلطةادبيانوار مطشر عبد الواحد كاظم29592322227022001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الفالح المختلطةادبيدنيا صالح مهدي عبيس29602322227022002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل476.0068.00ثانوية الفالح المختلطةادبيزهراء حسن اكريم راضي29612322227022003

كلية التربية/جامعة سامراء468.0066.86ثانوية الفالح المختلطةادبيسجى فارس كامل شبل29622322227022004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0063.43ثانوية الفالح المختلطةادبينور الهدى محمد سامي بدر29632322227022006

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0060.29ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيبيداء خضير كاظم جاسم29642322227023004

كلية القانون/جامعة بابل579.0082.71ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيحوراء حمزة عبيد فرحان29652322227023005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيرقية كريم فرهود علوان29662322227023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيزهراء نعمان حاتم جاسم29672322227023007
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كلية اللغات/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيزينب ثابت حاتم جاسم29682322227023008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيزينب صالح مهدي كاظم29692322227023009

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيزينب عماد جدوع عبد29702322227023010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية اليرموك المختلطةادبيسجود سلمان عطيه شنان29712322227024003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية االبتكار المختلطةادبيتبارك علي غانم عبيد29722322227028002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية االبتكار المختلطةادبيسميه حسين علي احمد29732322227028005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل524.0074.86ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيطيبه كاظم جبير عطوان29742322227029006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمنتهى مرزه راجي ماكان29752322227029007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0065.29ثانوية المدائن المختلطةادبيرقيه زهير عباس فرهود29762322227034002

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية المدائن المختلطةادبيزهراء احمد جبر كاظم29772322227034003

كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية المدائن المختلطةادبيزهراء محمد خطار فضالة29782322227034005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية المدائن المختلطةادبيسماح ماجد حمود خضير29792322227034006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية المدائن المختلطةادبيفاطمة كاظم لفته عبد معين29802322227034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57ثانوية المدائن المختلطةادبيمريم عليوي كاظم حسن29812322227034010

كلية التربية/جامعة القادسية506.0072.29ثانوية المدائن المختلطةادبيمنار زهير عباس فرهود29822322227034011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية475.0067.86ثانوية الضحى المختلطةادبيامنه عباس طالب جواد29832322227042001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الضحى المختلطةادبيرهام محمد محيسن مطلك29842322227042003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية الضحى المختلطةادبيزبيده يحيى جابر كاظم29852322227042004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الضحى المختلطةادبيزهراء حميد عبد الكاظم جاسم29862322227042005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الضحى المختلطةادبيزهراء عذاب عبد الكاظم جاسم29872322227042006

كلية التربية/جامعة القادسية519.0074.14ثانوية الضحى المختلطةادبيزينب باسم عوده محسن29882322227042007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية الضحى المختلطةادبيزينب حيدر طالب جواد29892322227042008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية االسراء المختلطةادبيسالمة حمود فاضل هواس29902322227049002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية التسامح المختلطةادبيفاطمه فرحان طعمه كاظم29912322227051001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية التسامح المختلطةادبيهالة علي عبد هللا محيريج29922322227051003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل553.0079.00الخارجياتادبياسراء فاخر محمد دحام29932322228050012

كلية القانون/جامعة بابل551.0078.71الخارجياتادبياسماء جاسم حمود مزنان29942322228050014

كلية اآلداب/جامعة بابل469.0067.00الخارجياتادبياشرقت قاسم كاظم حمزه29952322228050020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية470.0067.14الخارجياتادبيامال حسون معيجل غازي29962322228050032

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0069.57الخارجياتادبيايه ماجد نصيف جاسم29972322228050057

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43الخارجياتادبيحواء محسن جاسم ناصر29982322228050101

كلية اآلداب/جامعة بابل509.0072.71الخارجياتادبيحوراء حسين مهدي حسين29992322228050103

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0072.00الخارجياتادبيحوراء محمد عبد هللا كاظم30002322228050106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00الخارجياتادبيدعاء جاسم عباس حسن30012322228050111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520.0074.29الخارجياتادبيدعاء حاتم موسى طرير30022322228050113

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0063.86الخارجياتادبيرقية صالح نور كاظم30032322228050147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء569.0081.29الخارجياتادبيزهراء عماد عبد زيد فرحان30042322228050173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29الخارجياتادبيزهراء فالح مهدي هجهوج30052322228050177

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14الخارجياتادبيزهراء هادي كريم كاظم30062322228050185

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0067.14الخارجياتادبيزينب محمد عبد زيد عبد الحسين30072322228050201

كلية اآلداب/جامعة بابل498.0071.14الخارجياتادبيزينب نجم كريم ابراهيم30082322228050205

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0078.00الخارجياتادبيزينه عبد الرحمن محمد رزيج30092322228050208

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43الخارجياتادبيشهد عبد هللا عبد الكاظم حمزه30102322228050238
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00الخارجياتادبيصفا احمد شمير خضير30112322228050254

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57الخارجياتادبيضحى ناصر حسين عبد الزهره30122322228050261

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14الخارجياتادبيضفاف راضي عكش علي30132322228050263

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل443.0063.29الخارجياتادبيعبير فخري وادي رشيد30142322228050267

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية558.0079.71الخارجياتادبيغدير جبار نوح عكله30152322228050282

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل546.0078.00الخارجياتادبيغفران حيدر عنبر محمد30162322228050283

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14الخارجياتادبيفاطمه اكرم عبد الصاحب علي30172322228050294

كلية اللغات/جامعة الكوفة527.0075.29الخارجياتادبيفاطمه عزيز ياسر حسين30182322228050299

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71الخارجياتادبيمروه ميثم محمد علي عبود30192322228050319

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57الخارجياتادبيمريم حاكم راضي حنشل30202322228050320

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00الخارجياتادبيهاجر عبود محمد جبر30212322228050357

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43الخارجياتادبيورده حسين عباس عبد30222322228050374

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية االسكندرية للبنيناحيائياحمد رحمن احمد ناظم30232322411001001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيايمن حافظ محمد عميره30242322411001012

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين جميل رحيمه هارف30252322411001019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيخطاب مهند عبد هللا خضير30262322411001024

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0068.14اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيزيد علي حسين خضير30272322411001026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيسجاد بهاء ماجد عبد العباس30282322411001029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيشعيب شامل محمد عميره30292322411001031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر عبد هللا محمد30302322411001038

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0077.57اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الرحمن قيس هادي فاضل30312322411001039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد عبيد30322322411001043

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الواحد سهيل عواد ناصر30332322411001045

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي جالل شاكر محمود30342322411001050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي حسن محمود كاظم30352322411001052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي حسين علي ساجت30362322411001054

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي طراد صبار جاسم30372322411001058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي عقيل محمد صحو30382322411001060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563.0080.43اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي عماد داود عبود30392322411001061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد سامر كاظم رخيص30402322411001079

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد عالء داود عبود30412322411001083

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد نجيب عدنان عبد الرزاق ياسين30422322411001085

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى رزاق حمزه عال30432322411001089

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي منهل30442322411001090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد محمد علوان30452322411001091

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمقتدر صفاء مهدي صالح30462322411001092

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0082.86اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمقتدى محمد حسين جاسم30472322411001093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمنتظر عباس اسماعيل ابراهيم30482322411001095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمهند علي كمال محمود30492322411001097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيهاني عباس عبد الحسين محي30502322411001100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيياسين جميل جرو عبد هللا30512322411001103

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد سعيد كاظم طراد30522322411002006

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائياحمد عصام مهدي سند30532322411002007
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيالباقر احمد عباس جاسم30542322411002009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء601.0085.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيامير ضياء محمد حمزه30552322411002014

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيامير مرشد تركي كاظم30562322411002015

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسن احمد جواد حسين30572322411002019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسن جاسم خير هللا جاسم30582322411002020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسن حيدر عبد الجليل كودان30592322411002022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسن عالء ناظم ابراهيم30602322411002023

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسنين هدير روميل جابر30612322411002026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0088.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين احمد طارق كعيم30622322411002027

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين اسعد محسن عالوي30632322411002028

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.0089.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين سعد عبد العزيز محي30642322411002031

كلية االثار/جامعة الكوفة448.0064.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين ضياء عبد االمير صالح30652322411002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل604.0086.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين عباس خضير عبيد30662322411002036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين عباس محمد علوان30672322411002037

كلية االثار/جامعة القادسية458.0065.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين عالء حسين محيسن30682322411002038

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي ثامر جاسم30692322411002040

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي جاسم برهي30702322411002041

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي رسمي علي30712322411002043

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0075.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي عبد الرزاق ظاهر30722322411002045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين فاضل عبد الرسول عبد اليمه30732322411002047

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين ناصر حسين ناصر30742322411002051

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل695.0099.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر واثق حسن مبدر30752322411002057

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيرسول حبيب ناجي ليلو30762322411002061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيرضا علي هالل صويح30772322411002063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد طارق بدري شهيد30782322411002067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد طارق عبد االمير ربح30792322411002068

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد عقيل زياد عبد30802322411002070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد علي سعيد كزار30812322411002071

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد علي عبد الحسين نور30822322411002072

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0082.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد فاضل عناد حمود30832322411002073

كلية العلوم/جامعة بابل626.0089.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد يعقوب يوسف شاكر30842322411002075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسجاد ثائر عبد الكريم عباس30852322411002078

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيسيف وليد عزيز يونس30862322411002089

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيصادق جعفر جبار رشيد30872322411002091

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيضرغام حيدر سعيد ناجي30882322411002092

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعباس فارس ناظم خضير30892322411002095

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد الرحمن عبد الخالق حسين علوان30902322411002099

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد العزيز سالم عزيز هاني30912322411002100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0078.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد هللا طه حسين مرزه30922322411002104

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعبد الهادي جعفر جبار منسي30932322411002109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0078.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعالء حسين عامر شعيره30942322411002111

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى625.0089.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي احسان علوان اسماعيل30952322411002112

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء617.0088.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي احمد رضا محمد30962322411002113
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي الرضا عباس شالل حمزه30972322411002114

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي حيدر محسن كشيل30982322411002119

كلية العلوم/جامعة بابل623.0089.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي خضير عباس محمد30992322411002122

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي ستار جبار حسين31002322411002125

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0077.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي عباس جريو عبد31012322411002128

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي عبد هللا حمزه جبر31022322411002130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0078.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي عبد الوهاب رزاق عزيز31032322411002131

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0063.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي فاضل محسن سلمان31042322411002133

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء603.0086.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي نجم عبد عوده31052322411002140

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي نزار عبيس حسن31062322411002141

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي وسام منعم جبار31072322411002143

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل574.0082.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيغيث حيدر حسن علوان31082322411002144

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيقاسم محسن نعمه علوان31092322411002150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيكرار رائد كاظم عبيد31102322411002154

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.4498.49للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمؤمل علي حسين هاتف31112322411002156

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمجتبى سعدون كامل جدوع31122322411002158

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمجتبى محمد عناد حمود31132322411002160

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0087.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمجتبى نصر مرزوك سلمان31142322411002161

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد امير خضير عبد الحسين31152322411002165

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد باقر حامد حسين هدوان31162322411002166

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد باقر محمد حسين هاشم31172322411002167

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء624.0089.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد حسن فؤاد فاضل عباس31182322411002170

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد حسين فؤاد فاضل عباس31192322411002171

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد عباس عبد عيدان31202322411002180

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638.0091.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد عالوي حسين عبيد31212322411002183

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمرتضى سعدي مسلم شندل31222322411002190

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمرتضى عبد الرزاق عبد الحميد محمد31232322411002191

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل554.0079.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمرتضى علي ناجي ناصر31242322411002192

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0064.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمشرق عبد االمير عبد زيد جاسم31252322411002196

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى ابراهيم حميد سعد31262322411002197

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى جاسم حامد حسوني31272322411002198

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0088.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى محمد تركي عبد الحسن31282322411002205

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى محمد شاكر حمود31292322411002206

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء623.0089.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمصطفى محمد منعم حسوني31302322411002209

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمقتدى علي حسين حامد31312322411002215

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0086.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمنتظر حبيب شهيد علي31322322411002218

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0093.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمنتظر محمد حمزه رحيم31332322411002223

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمهند جندول مهنه لونه31342322411002225

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائينور الدين صباح تركي عليوي31352322411002227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيهادي صالح هادي عبد الصاحب31362322411002228

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيوليد احمد محمد عبيد31372322411002230

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائييوسف عقيل عبد الحسين محمد31382322411002232

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائييونس عباس حسين عبد ايوب31392322411002233
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد حسين كريم حسين31402322411003002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل658.0094.00اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد عباس غانم تفاك31412322411003004

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيامير احسان عدنان عاجل31422322411003009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيامير خالد عجوب جاسم31432322411003011

كلية االثار/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن شاكر كاظم علي31442322411003018

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن قاسم فخري صالل31452322411003019

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين عباس خليل محيسن31462322411003023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيذو الفقار خليف فيروز مهيدي31472322411003029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل605.0086.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيرسول قاسم عبد ايوب شحباره31482322411003030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيسرمد رشيد حسن شطب31492322411003040

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء455.0065.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا احمد هاشم عبد31502322411003044

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حسين حميد صالح31512322411003049

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي خضير عبيس علوان31522322411003054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عباس جواد كاظم31532322411003059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي نبيل ضياء هادي31542322411003064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيكرار حامد عبد الكاظم علي31552322411003066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيمرتجى حيدر كليف جاسم31562322411003075

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء547.0078.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيمرتضى حيدر حبيب ظاهر31572322411003078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل459.0065.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى عباس حمادي زيدان31582322411003082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الثورة للبنيناحيائييوسف ابراهيم حسن ناصر31592322411003090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيامير مشتاق علي يحيى31602322411004011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين ايسر كاظم عبد31612322411004020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0080.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين زمان رضا مهدي31622322411004022

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسجاد حيدر عريش عبيس31632322411004038

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسيف الدين حيدر عبد الحسين ابراهيم31642322411004040

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0062.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسيف علي محمد رضا31652322411004041

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى581.0083.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا كريم حسين عبد31662322411004048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي عبد الكريم سعيد زناد31672322411004057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيغدير عادل جواد كريم31682322411004062

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد حازم ثامر عبد الحسن31692322411004073

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد نزار علي عمران31702322411004080

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمقتدى حمزه حسين عبد31712322411004086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمنتظر رضا نصيف علي31722322411004088

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمهدي صادق محمد مزعل31732322411004091

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيياسر جبار نوري جمعه31742322411004093

كلية العلوم/جامعة بابل608.0086.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائييوسف عبد االمير نور حسن31752322411004094

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيابراهيم نسيم عباس حمزه31762322411005001

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد فاضل عبد االمير خضير31772322411005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد محمد جاسم محمد31782322411005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيامير علي حسن علي31792322411005018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيباقر رحمن جاسم كاظم31802322411005024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيباقر محمد بدر سالم31812322411005025

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسن احمد كاظم صالح31822322411005028
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسن كريم حسن ناجي31832322411005030

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين قاسم عبد علي سهيل31842322411005038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى507.0072.43اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين كريم عبيس سليم31852322411005040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين مؤيد مزهر كحيويش31862322411005041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0063.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر احمد سعيد هاشم31872322411005042

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل541.0077.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر رعد عبيس دويريع31882322411005044

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر علي جودة محي31892322411005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم كاظم31902322411005047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر محمد كامل درب31912322411005048

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر نجاح احمد حسون31922322411005049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيزيد فالح عذاب كريدي31932322411005054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيزيد محمد شاغل كامل31942322411005055

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسجاد بركان هاشم لفته31952322411005056

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس سعود عزيز نعمه31962322411005063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس عبد علي جوده31972322411005066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس قاسم عبد فتحي31982322411005067

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس محمد مجبل حسون31992322411005068

كلية الزراعة/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد السالم علي عبد هللا حسن32002322411005069

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا احمد نايف كرماش32012322411005070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا ايهاب علي عمران32022322411005071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا حسنين احمد جودي32032322411005073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا ستار جواد عباس32042322411005075

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا عباس حفظي عباس32052322411005076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا وسام سلمان كاظم32062322411005080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعالء كاظم صبر سروان32072322411005081

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء553.0079.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي حسين دعبول رباش32082322411005085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي عباس عبطان تركي32092322411005091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي محمد حسين مانع32102322411005094

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل629.0089.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي محمد سويف مزعل32112322411005095

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي نصير عبد علي فيصل32122322411005098

كلية العلوم/جامعة بابل601.0085.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكرار حيدر عبيد حسن32132322411005103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكرار عماد عبيس حميد32142322411005105

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيليث حميد حاج شدهان32152322411005106

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حسن عاشور32162322411005107

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد حيدر حسن جابر32172322411005113

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد سمؤل ناجي حمادي32182322411005114

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد صالح محمد خلف32192322411005115

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد علي فؤاد عبد الرضا32202322411005117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد علي ناظم ماشي حسن32212322411005118

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد عليوي كسار كاظم32222322411005119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد قيس كاظم موح32232322411005122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى باسم خليل حسين32242322411005128

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى عباس مهدي كاظم32252322411005132
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى علي حسين حسن32262322411005135

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى نصر حسين مزعل32272322411005136

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء555.0079.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمنتظر سلمان حمزه خضير32282322411005142

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمهدي كريم شاكر مزعل32292322411005145

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل618.0088.29اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيوليد محمد شاكر حسين32302322411005148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0078.71اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيياسر هاشم عبيد حسين32312322411005149

كلية العلوم/جامعة بابل630.0090.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائييوسف سالم محمد سعيد32322322411005151

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيابراهيم احمد مراد محمد32332322411006002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد اكرم ثامر كريم32342322411006006

كلية التمريض/جامعة بابل676.0096.57اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد صالح عبد المهدي راضي32352322411006009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد عبد الحسن عبيد ناصر32362322411006011

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيامير حيدر حمزة عبد الحسين32372322411006019

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيباقر علي حسين احمد32382322411006028

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيباقر مرتضى حسان عبد زيد32392322411006029

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيجعفر رضا حسين علي32402322411006031

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيحبيب مظاهر رشيد عبد الشهيد32412322411006035

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن حامد عباس شلواح32422322411006036

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن ميثم سامي علي32432322411006045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين احمد حسين كاظم32442322411006051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين احمد صالح سلمان32452322411006052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين رائد كاظم جاسم32462322411006054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين سعد كاظم هندي32472322411006055

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين عبد الرحمن محمد حمزة32482322411006057

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء569.0081.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين فليح حمزة عبد علي32492322411006068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين محمد عبد علي جبر32502322411006073

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيحمزة محمد حمزة غافل32512322411006074

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء547.0078.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيحيدر كاظم جاسم عنين32522322411006078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيرضا حيدر محمد جبار32532322411006086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيرضا شاكر حمزة كاظم32542322411006087

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيرضا قاسم محمد محسن32552322411006089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيزيد علي شنين جاسم32562322411006096

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيزيد مشتاق جاسم محمد32572322411006099

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد اياد محمد علي حسن32582322411006100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد جبار فرحان حسن32592322411006101

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين سلمان شهاب32602322411006105

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد غزوان عبد الحسين لفته32612322411006106

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس حيدر نعمان محل32622322411006117

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس شاكر محان شاكر32632322411006118

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيعبد هللا ناصر محسن جاسم32642322411006124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيعبدهللا احمد عباس دويح32652322411006125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيعبدهللا كاظم علوان مغير32662322411006128

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي احمد راضي عبد الشهيد32672322411006131

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي اكرم سلمان ابراهيم32682322411006133
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء625.0089.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي باسم محمد كاظم32692322411006135

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي جعفر محمد عبد الرضا32702322411006139

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي جواد عبد الكاظم محمد32712322411006140

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي راضي صالح حسن32722322411006144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي سامر محمد علي جواد32732322411006147

كلية العلوم/جامعة سومر623.0089.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي منعم جبار خضير32742322411006167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي مهدي عليوي والي32752322411006168

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيغيث عباس مال هللا محسن32762322411006171

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم حسين عبيد حسن32772322411006172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم سعد حسين كنو32782322411006173

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم صادق يوسف جبر32792322411006175

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم عدي ناظم حمزة32802322411006176

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم علي مزهر رضا32812322411006178

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم كاظم رمضان محسن32822322411006179

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم كامل كيطان ترف32832322411006180

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء569.0081.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيكرار حيدر حكيم حميد32842322411006184

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.0080.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيمؤمل اسكندر مجهول فهيم32852322411006190

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيمؤمل صالح هادي مسلم32862322411006191

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيمثنى باسم جواد كاظم32872322411006195

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد الباقر ايسر جميل عبد الكاظم32882322411006198

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد الباقر قاسم جواد كاظم32892322411006200

كلية التربية األساسية/جامعة بابل552.0078.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد الباقر محمد عبد السادة حمزة32902322411006201

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم رحيم حسن32912322411006202

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد جبار مرزة حمزة32922322411006205

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حمزة جبار هادي32932322411006213

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد صاحب علي جاسم32942322411006214

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم جذيع عودة32952322411006216

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0086.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين رحال32962322411006218

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد احمد32972322411006221

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم نعمة مطر32982322411006223

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم ياسر رباط32992322411006224

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0079.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى اسماعيل لفيف حسين33002322411006228

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى احمد رسول ظهد33012322411006237

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء647.0092.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى حسين دهش عبد33022322411006239

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى رضا مجيد حسن33032322411006242

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى ستار جبار راضي33042322411006243

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0084.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى محمد حموز ابو شخيره33052322411006247

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر حليم جواد محمد علي33062322411006251

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر سالم كامل سعيد33072322411006253

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر عدنان جياد عبد33082322411006255

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر محمد حسن خليل ابراهيم33092322411006257

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر محمد محيسن عبد الرضا33102322411006258

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمهدي سعد سلمان مطلك33112322411006261
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14اعدادية القاسم للبنيناحيائيمهدي فاضل عباس دويح33122322411006262

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية القاسم للبنيناحيائيمهيمن احمد جاسم هش33132322411006263

كلية العلوم/جامعة سومر612.0087.43اعدادية القاسم للبنيناحيائيهاني عايد حلواص حسين33142322411006267

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيياسر حيدر جديع عبيد33152322411006270

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71اعدادية القاسم للبنيناحيائيياسر عامر نعمة عباس33162322411006271

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86اعدادية القاسم للبنيناحيائييوسف فاضل راضي فرهود33172322411006272

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيابو الحسن علي جواد كاظم33182322411007001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد امجد غني عوده33192322411007002

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0082.29اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد ميثم كريم احمد33202322411007010

كلية القانون/جامعة بابل574.0082.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيالفرزدق حسين هاشم حسين33212322411007012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير حسن جبار كاظم33222322411007014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير حسن مهدي عبد الصاحب33232322411007015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير حيدر حسين علي33242322411007016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير عباس علي ناصر33252322411007018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0080.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير فارس حمزه عليوي33262322411007020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيباقر حبيب حسن حسين33272322411007024

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن حمزة محسن حسين33282322411007031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن عبد هللا نشيم عسكر33292322411007037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين جاسم محمود حمزه33302322411007046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل609.0087.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين عالء عبد الحسين محمد33312322411007050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين والء وهاب شهيد33322322411007053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين حاكم كزار ياكوت33332322411007056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين حيدر عيسى والي33342322411007057

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة684.0097.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين طالك شمام نتاش33352322411007061

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عالء حسين عبد االمير33362322411007064

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي حسين عطشان33372322411007067

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي ناظم هادي33382322411007071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي هادي جاسم33392322411007072

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم جواد33402322411007084

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر ضياء عبد عون رزيج33412322411007087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر عماد عباس ديلي33422322411007088

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيذو الفقار علي لفته حسون33432322411007091

كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيرضا باسم حمزه حاجم33442322411007094

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيرضا علي سليم شهيد33452322411007096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد الدين هيثم عبيد عبود33462322411007099

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد ضرغام جاسم محمد33472322411007100

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين علي حمود محيسن33482322411007103

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيسالم تحسين سالم كريم33492322411007105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد مجيد عبد الحسين علوان33502322411007112

كلية القانون/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيسرمد هاني محسن عبد33512322411007114

كلية القانون/جامعة بابل617.0088.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف الدين عبد الكريم مذكور دهام33522322411007117

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف زمان رزاق عبد الحسين33532322411007119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه محمد طه عبد الجبار33542322411007124
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل611.0087.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس عامر عباس كريم33552322411007129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس علي حسين غالي33562322411007130

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس محمد نجم عبد33572322411007131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا احمد جاسم مهدي33582322411007137

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا انور جابر سلمان33592322411007138

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا صفاء عبيد حسين33602322411007141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبيد ماسخ33612322411007142

كلية الزراعة/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا مهدي كاظم كريم33622322411007146

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الهادي عبد االمير كزار عبيد33632322411007148

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسنين عبد الرزاق عبيد33642322411007160

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسين علي سالم33652322411007161

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية543.0077.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عامر شعالن درويش33662322411007169

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عباس داود عبيس33672322411007172

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عبد الستار رئيس ذياب33682322411007175

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي فاضل عبد الشهيد حمزة33692322411007176

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي محمد عيدان عالوي33702322411007180

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي مصدق جعفر كاظم33712322411007183

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيكاظم عالء عبد الكاظم عباس33722322411007194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيكاظم محمد مهدي عبد الرضا33732322411007195

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرار حسين صبري سربوت33742322411007196

كلية العلوم/جامعة بابل615.0087.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرار صادق جعفر حليم33752322411007198

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمجتبى حيدر راضي محيسن33762322411007208

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد المهدي جالل عبد الحسين رضا33772322411007216

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء627.0089.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد باقر مشتاق حمزة راضي33782322411007219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522.0074.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم هاشم33792322411007221

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد عبد هللا كاظم محمد33802322411007237

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد الحميد محمد33812322411007247

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد مثنى خالد علي33822322411007248

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد منتظر عبد هللا علي33832322411007249

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد ناصر عبد الحسن ناصر33842322411007250

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد مرتضى ابراهيم خضير خليف33852322411007251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى احمد غني عودة33862322411007252

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى عباس رحيم خليف33872322411007253

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى عجيل عبيد سلمان33882322411007254

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى احمد عباس حسين33892322411007258

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى حسام علي محمد33902322411007259

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى زاهد عباس حمود33912322411007261

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي فرحان33922322411007266

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الحسن عبيس33932322411007272

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل593.0084.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنتظر عقيل ناجي ليلو33942322411007276

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف ايهاب منعم جليل33952322411007287

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف وسيم قحطان عبد الحسين33962322411007288

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية المحاويل للبنيناحيائيابو بكر عامر حايف ياس33972322411008002
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد صباح خيري صاحب33982322411008004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد قاسم محمد كاظم33992322411008008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائيامير جاسم محمد عبود34002322411008012

كلية العلوم/جامعة بابل633.0090.43اعدادية المحاويل للبنيناحيائيامير حيدر مهدي عداي34012322411008013

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين عالء كاظم نصار34022322411008022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين علي ثامر هاشم34032322411008023

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0079.71اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين مؤيد عبيد علي34042322411008026

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحيدر خلدون فاضل حسين34052322411008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعباس علي جاسم كضيب34062322411008039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا عماد جابر جميل34072322411008050

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبيده مازن سلمان مزهر34082322411008053

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي االكبر رحيم طعمه عبيس34092322411008056

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي ثامر عبيد مهدي34102322411008057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن خضر مظلوم34112322411008060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي عثمان فتاح عبد34122322411008061

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0074.57اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي غالب هادي زغير34132322411008063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي فخري هادي سلمان34142322411008064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي كريم فليح كاظم34152322411008066

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0078.71اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي محمد صبر محمد34162322411008068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية المحاويل للبنيناحيائيغيث مهدي عبد الواحد علي34172322411008069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد سعيد عبد كاظم34182322411008077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد ضياء عامر مسلم34192322411008079

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد عماد كاظم كريم34202322411008082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمود محمد عبد علي حمزه34212322411008090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل644.0092.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى عمران علي حمزه34222322411008092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى قيصر موسى علوان34232322411008093

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0062.29اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى حسين علي جواد34242322411008095

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى شاكر جبر باصي34252322411008097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى ناظم حمزه حسين34262322411008101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمنتظر حيدر شاكر مهدي34272322411008102

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية المسيب للبنيناحيائياباذر حيدر حسين ابراهيم34282322411009001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيابراهيم نعمه عبد الساده عوده34292322411009002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية المسيب للبنيناحيائياحمد عدي سلمان داوي34302322411009005

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيالمنتظر ليث قحطان حسين34312322411009010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيامير حكيم مهدي عبيد34322322411009011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيامير عالء الدين كريم خضير34332322411009013

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيانور غزوان حاتم كاظم34342322411009014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيايسر سعد علي ملك34352322411009015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية المسيب للبنيناحيائيبارق رعد حمزه مهدي34362322411009017

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن علي كاظم عمران34372322411009026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن محمد خضير حسن34382322411009027

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين حازم عبيد ابراهيم34392322411009032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية568.0081.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين صالح عبيد علي34402322411009034
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين فيصل كريم جمعه34412322411009039

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين محمد موسى كاظم34422322411009040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين نبيل احمد حميد34432322411009041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين وليد حمزه جاسم34442322411009043

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين يونس حسين علي34452322411009044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى568.0081.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيحمزه عبد االمير عجمي عبود34462322411009045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيذو الفقار علي محمد بندر34472322411009052

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيزين العابدين عبد االمير علي نجم34482322411009055

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد انمار نعمه كامل34492322411009056

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل543.0077.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيسيف الدين نعمه حيدر حسون34502322411009066

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0075.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيسيف انيس صالح عبد الجبار34512322411009067

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيسيف عباس عجاج محمد34522322411009068

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية المسيب للبنيناحيائيصادق علي محمد مراح34532322411009070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيعباس محمد علي عبيس سلمان34542322411009075

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيعباس ياسين خليل ابراهيم34552322411009077

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبد هللا باسم حسن ابراهيم34562322411009078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي احمد حبيب جاسم34572322411009082

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي احمد علي جبار34582322411009085

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي اسامه عبد الكاظم مهدي34592322411009086

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي اسامه عيسى محمد34602322411009087

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي جعفر جاسم محيميد34612322411009091

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي حسن هادي خدام34622322411009092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي سعد علي عبد االمير34632322411009098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي طارق عبيد حسين34642322411009100

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء551.0078.71اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي عباس علي خضير34652322411009102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي عماد حميد حمزه34662322411009103

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي محمد جبار زغير34672322411009108

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي محمد عبد الرزاق جواد34682322411009109

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0075.71اعدادية المسيب للبنيناحيائيفرحان محمد عبد علي هادي34692322411009119

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0089.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيكاظم رزاق كاظم عباس34702322411009123

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد الباقر محمد هادي جاسم34712322411009131

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد باقر صادق خضير حسين34722322411009132

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مطلق34732322411009133

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد حسن صابر ديوان34742322411009134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد حسن ناجي فيصل34752322411009135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد سامي علي يوسف34762322411009138

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد سعد علي جاسم34772322411009141

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عامر زيدان خليف34782322411009142

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عبد الجبار علي34792322411009143

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن مجيد خضير34802322411009144

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عقيل عدنان حسين34812322411009145

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0080.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيمرتضى علي خضير هادي34822322411009149

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد علي خضير34832322411009152
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى رمزي خليل عبد الجليل34842322411009154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى قحطان عبد الرسول خضير34852322411009157

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيمقتدى حيدر ابراهيم علي34862322411009158

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمقتدى سلمان عبيد عباس34872322411009159

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية المسيب للبنيناحيائيمنتظر حميد حمزه حسين34882322411009161

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيمنتظر ضياء جبار ناصر34892322411009162

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيمنتظر محسن حميد خضير34902322411009165

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيمهدي صباح كاظم حميد34912322411009169

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيمهدي علي مهدي فرحان34922322411009170

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0061.57اعدادية المسيب للبنيناحيائيمهيمن رسول نوري عبادي34932322411009171

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية المسيب للبنيناحيائيمهيمن علي حميد عبد الخضر34942322411009173

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0089.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيميثم عالء طالب محيسن34952322411009175

كلية القانون/جامعة بابل651.0093.00اعدادية المسيب للبنيناحيائييوسف اركان كاظم هاشم34962322411009178

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية المسيب للبنيناحيائييوسف فالح حسن حاج34972322411009179

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية المشروع للبنيناحيائياحمد حيدر رهيف لفتة34982322411010002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية المشروع للبنيناحيائياحمد ناظم جبار صيهود34992322411010008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية المشروع للبنيناحيائياسحاق ابراهيم هاشم كوة35002322411010011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية المشروع للبنيناحيائياكرم مكصد علي نوري35012322411010012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية المشروع للبنيناحيائيباقر حسن عبود عاشور35022322411010022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المشروع للبنيناحيائيبالل سلمان حسين محمد35032322411010024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين ابراهيم بريسم شعير35042322411010029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين ابراهيم عباس خليل35052322411010030

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين ستار جبار حميد35062322411010035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية المشروع للبنيناحيائيزيد احمد كاظم سكر35072322411010055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية المشروع للبنيناحيائيسجاد حيدر مطر راضي35082322411010058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية المشروع للبنيناحيائيسالم عماد عوده حومان35092322411010065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية المشروع للبنيناحيائيسيف علي غثيث عايد35102322411010067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المشروع للبنيناحيائيعبد هللا نصيف جاسم جباري35112322411010079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي عبيس حسين فرمان35122322411010095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي فائق حميد حمزه35132322411010097

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية المشروع للبنيناحيائيكمال هادي شافي عباس35142322411010111

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد قاسم فالح ثلج35152322411010123

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية المشروع للبنيناحيائيمرتضى تحسين جحيل خليل35162322411010128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية المشروع للبنيناحيائيمرتضى عباس زغير مطر35172322411010130

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية المشروع للبنيناحيائيمنتظر امجد حميد عبيد35182322411010142

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية المشروع للبنيناحيائيمهدي نعيم وحيد خنفوس35192322411010152

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيابو الحسن رضا عقيل عبيد35202322411011001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية صنعاء للبنيناحيائياحمد حسين كاظم عبد35212322411011003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية صنعاء للبنيناحيائيانس فاهم عمران حمزه35222322411011008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14اعدادية صنعاء للبنيناحيائياوس احمد عبد ابراهيم35232322411011009

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحسن علي عبد االمير تعبان35242322411011014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيخضير يحيى خضير جاسم35252322411011023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية صنعاء للبنيناحيائيزين العابدين محمد عاشور مدهوش35262322411011025
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كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيطه وليد كاظم حسن35272322411011034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعبد المهيمن عباس الطيف عريبي35282322411011046

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي صباح سعيد عبد35292322411011049

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي هيثم محسن عبد35302322411011056

كلية اللغات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيقاسم حسين كاظم عبد35312322411011059

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمحمد احمد محسن مزعل35322322411011064

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت600.0085.71اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمحمد اياد كريم عبد الخضر35332322411011066

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة427.0061.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمحمد وسام كتاب عيسى35342322411011076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمحمد يونس حسن علوان35352322411011078

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمعتز ميثاق حسن علي35362322411011090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية صنعاء للبنيناحيائيياسر ناجي عباس خضير35372322411011100

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيابراهيم محمود اسماعيل كاظم35382322411012001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائياحمد رياض عزيز ردام35392322411012002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل486.0069.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائياحمد نبيل مع هللا راضي35402322411012006

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير حازم شاكر عوده35412322411012009

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير عباس كطران سلمان35422322411012011

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير غازي ناصر غازي35432322411012012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيجعفر مسلم فشخ عبود35442322411012015

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسنين عالء ابراهيم محمد35452322411012019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسنين فارس فيصل ديوي35462322411012021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل643.0091.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين حيدر بدر كاظم35472322411012026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين علي جاسم هادي35482322411012030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء614.0087.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين علي حسين حمزه35492322411012031

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين عماد حسن فليح35502322411012035

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحمزه حسين علي خليل35512322411012043

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيخضير حسن خضير جاسم35522322411012046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيسامي مهند سامي دلي35532322411012050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيسجاد حسن عيسى مهدي35542322411012051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيسجاد علي حسين غاوي35552322411012054

كلية التمريض/جامعة المثنى674.0096.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيسيف الدين محمد هاتف بعيوي35562322411012056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس عدنان مجهول عطيوي35572322411012059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل526.0075.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس نجم عبيد محمد35582322411012061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس نعمان جبر عبد35592322411012062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي حميد35602322411012065

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حيدر محمد حميد35612322411012070

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي رسول حاتم شهيد35622322411012073

كلية التمريض/جامعة بابل679.0097.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي رضا تحسين علي ناجي35632322411012074

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي زياد عدي هادي35642322411012075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي عباس شمران عذاب35652322411012080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي فارس هادي حسن35662322411012085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556.0079.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي وسام سعيد صاحب35672322411012093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعمار احمد علي حسين35682322411012094

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الساده راجي35692322411012098
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمؤمل حسن جبر عبد نور35702322411012101

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد الباقر علي مشكور كاظم35712322411012104

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل482.0068.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد رضا فيصل مدب35722322411012111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد شهيد حاكم كاظم35732322411012112

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد علي راشد خضير35742322411012116

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين سالم35752322411012118

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى حيدر علي حامد35762322411012125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى علي عبود جليهم35772322411012127

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى وائل زاهر حمد35782322411012131

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى صفاء شوكت كريم35792322411012136

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607.0086.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيموسى حاكم موسى عبود35802322411012150

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيياسر هيثم محسن عبد الرزاق35812322411012154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية االمام للبنيناحيائياحمد حمزه عذاب جاسم35822322411013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية االمام للبنيناحيائيباقر خليل ابراهيم موسى35832322411013006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية االمام للبنيناحيائيحسن جليل شالل شياع35842322411013009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية االمام للبنيناحيائيحسين علي هوه حسن35852322411013019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0084.57اعدادية االمام للبنيناحيائيحسين محمد حمزه ناصر35862322411013023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية االمام للبنيناحيائيحيدر حكيم عالوي جاسم35872322411013024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية االمام للبنيناحيائيحيدر عامر موحان مطر35882322411013025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية االمام للبنيناحيائيرضا رحيم عبد الكاظم محمد35892322411013027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد احمد نعمه حسين35902322411013028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد حسين شنيور مريض35912322411013029

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد عباس نجم عبد علي35922322411013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد محمد عبدالرضا عبدعلي35932322411013033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء646.0092.29اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي سعدي عبيد جبار35942322411013045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي سالم عطيه عباس35952322411013046

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي عبد الهادي خلفه دحام35962322411013047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي فاضل مكطوف عبد علي35972322411013048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي فاهم حمزه واوي35982322411013049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي كريم حميد عبد الحسن35992322411013050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي مظلوم يونس مدلول36002322411013051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية االمام للبنيناحيائيكمال الدين مجيد سهيل نجم36012322411013056

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية االمام للبنيناحيائيمصطفى مهدي خليل شديد36022322411013067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية االمام للبنيناحيائيمصطفى ناظم عليوي ناصر36032322411013068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية االمام للبنيناحيائيمقتدى حسين كاظم شدهان36042322411013069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية االمام للبنيناحيائيمنتظر احمد مهدي عزيز36052322411013072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية االمام للبنيناحيائيموسى كريم حديد عبود36062322411013075

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية االمام للبنيناحيائييوسف رزاق صالح مزبن36072322411013080

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية البيان للبنيناحيائيابراهيم عباس حمود قحط36082322411014001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية البيان للبنيناحيائيابراهيم عبد الحسين محمد باني36092322411014002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد حسن كاظم عبد الحسين36102322411014004

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد حيدر حسين حسن36112322411014005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد خضير عداي جاسم36122322411014007
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد عاد غالب كاظم36132322411014008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل468.0066.86اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد عبد هللا عبد الحسين تركي36142322411014011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد فاضل محمد علي خضير36152322411014013

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد مرتضى مهدي كاظم36162322411014015

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية البيان للبنيناحيائياسماعيل فاضل رياح عليوي36172322411014019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية البيان للبنيناحيائيامير عباس حسين عبيد36182322411014024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل630.0090.00اعدادية البيان للبنيناحيائيانور كريم خليل ابراهيم36192322411014029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية البيان للبنيناحيائيايوب جاسم محمد ناجي36202322411014031

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71اعدادية البيان للبنيناحيائيباقر جبار حمزه ساجت36212322411014032

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86اعدادية البيان للبنيناحيائيجاسم محمد عيسى عبد الحسين36222322411014033

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0089.86اعدادية البيان للبنيناحيائيجعفر عالء شهيد كاظم36232322411014034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00اعدادية البيان للبنيناحيائيحسن مظهر كاظم راضي36242322411014037

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية490.0070.00اعدادية البيان للبنيناحيائيحسن ناظم مجيد بريسم36252322411014038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية البيان للبنيناحيائيحسنين باسم عبيس صبح36262322411014039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين احمد شياع هاشم36272322411014043

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0075.71اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين حليم عباس شباط36282322411014046

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627.0089.57اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين رضاء جبار نجيب36292322411014049

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين علي عبود عاتي36302322411014053

كلية العلوم/جامعة بابل623.0089.00اعدادية البيان للبنيناحيائيحيدر فالح هادي معيدي36312322411014060

كلية اللغات/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية البيان للبنيناحيائيحيدر مسلم مراد سلمان36322322411014061

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية البيان للبنيناحيائيرمضان قاسم مسلم رضا36332322411014068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية البيان للبنيناحيائيزيد حسين عطية ديوان36342322411014070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57اعدادية البيان للبنيناحيائيزيد علي حسين احمد36352322411014072

كلية العلوم/جامعة بابل623.0089.00اعدادية البيان للبنيناحيائيزين العابدين زهير حسن عبد هللا36362322411014074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل622.0088.86اعدادية البيان للبنيناحيائيعبد الغفار محمد عبد الرضا دايخ36372322411014093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية البيان للبنيناحيائيعبد هللا سالم جاسم حمادي36382322411014094

كلية التمريض/جامعة ميسان673.0096.14اعدادية البيان للبنيناحيائيعبد هللا كاظم محمد حسن36392322411014096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي امير عبيد محمد36402322411014100

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي حيدر مجيد راضي36412322411014104

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي صالح احمد حسين36422322411014108

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل628.0089.71اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عامر عباس محمد36432322411014109

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عباس رياح عليوي36442322411014112

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عباس عليوي عبد36452322411014113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566.0080.86اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عباس كامل كاظم36462322411014114

كلية العلوم/جامعة بابل621.0088.71اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عقيل شهيد عبد36472322411014117

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي ليث عبد العظيم جعفر36482322411014120

كلية العلوم/جامعة بابل623.0089.00اعدادية البيان للبنيناحيائيعمر نصر رحيم ناصر36492322411014125

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية البيان للبنيناحيائيكرار علي عبد االمير كاظم36502322411014130

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71اعدادية البيان للبنيناحيائيليث رزاق عباس دبي36512322411014132

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد حسين علي خضير36522322411014137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد علي عقيل مسلم36532322411014147

كلية االثار/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية البيان للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين كاظم36542322411014158

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية البيان للبنيناحيائيهاني احمد زيدان حسين36552322411014173
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية البيان للبنيناحيائييوسف عباس هاتف ابراهيم36562322411014174

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية البيان للبنيناحيائييوسف ناصر حسين عبود36572322411014175

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29ثانوية الحلة للبنيناحيائيكاظم عباس كاظم عبيد36582322411015011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الحلة للبنيناحيائيكرار فضاء جاسم محمد36592322411015014

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43ثانوية الحلة للبنيناحيائيمحمد صباح عبدالحسين كاظم36602322411015016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية السدة للبنيناحيائيابراهيم حبيب هادي عبدالحسين36612322411016001

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية628.0089.71اعدادية السدة للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبدالعباس حسين36622322411016004

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية السدة للبنيناحيائيالحسين حيدر عباس حسن36632322411016010

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية السدة للبنيناحيائيباقر عبدالستار جبر عودة36642322411016014

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية السدة للبنيناحيائيبشير محمد حسين علوان36652322411016015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية السدة للبنيناحيائيجبار محسن جبار اسدخان36662322411016017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية السدة للبنيناحيائيحسن حامد ياس خضير36672322411016019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين جواد طالب حسين36682322411016023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين علي محي عبدعلي36692322411016028

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين مجيد حميد جواد36702322411016030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية السدة للبنيناحيائيحيدر طالب مهدي امانة36712322411016032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57اعدادية السدة للبنيناحيائيرسول علي سلمان خلف36722322411016036

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية السدة للبنيناحيائيشهاب احمد صباح جواد36732322411016045

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية السدة للبنيناحيائيضرغام سليم محمدعلي جاسم36742322411016047

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية السدة للبنيناحيائيعبدهللا حيدر عباس منصور36752322411016051

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية السدة للبنيناحيائيعبدهللا محمد كاظم جاسم36762322411016053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0078.00اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي اياد حامد محمد36772322411016055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي بعث جاسم عبيد36782322411016057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي رعد فيصل عبد36792322411016060

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي ظاهر محسن سلمان36802322411016061

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء550.0078.57اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي كريم عباس عطية36812322411016063

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي ناهض محمد داود36822322411016065

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29اعدادية السدة للبنيناحيائيعيسى وسام فاضل محيسن36832322411016066

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية السدة للبنيناحيائيغيث حيدر جابر حسين36842322411016067

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية السدة للبنيناحيائيكرار رعد فيصل عبد36852322411016072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية السدة للبنيناحيائيمؤمل حسن محسن ناصر36862322411016074

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية السدة للبنيناحيائيماهر حسين خضير ابوخشة36872322411016075

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد ضياء شمران علي36882322411016080

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد طارق هالل كمر36892322411016081

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد طالب جبار اسدخان36902322411016082

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد عبدالزهرة عالوي ساير36912322411016084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد فائق جياد راهي36922322411016088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمود عاصي كاظم حسن36932322411016093

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0085.14اعدادية السدة للبنيناحيائيمرتضى شاكر محسن سعد36942322411016095

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية السدة للبنيناحيائيمرتضى ناظم سطاي مصيخ36952322411016096

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية السدة للبنيناحيائيمروان ناصر علي ناصر36962322411016097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71اعدادية السدة للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد خليف36972322411016099

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية السدة للبنيناحيائيمصطفى علي عباس عبد36982322411016102
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كلية اللغات/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية السدة للبنيناحيائيمنتظر حيدر فالح جاسم36992322411016107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر531.0075.86اعدادية السدة للبنيناحيائيمنتظر حيدر كاظم عمران37002322411016108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد كاظم سرهيد مزهر37012322411017004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيجعفر موسى يحيى نعيمه37022322411017013

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن راسم موسى سلمان37032322411017017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسنين صدام حسين عبد هللا37042322411017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسنين مطلك موسى سلمان37052322411017021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين حازم مزهر حسن37062322411017022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين عاشور عكاب عطيه37072322411017023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين عباس جليل جبر37082322411017024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم عباس37092322411017027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين محمد كاظم علوان37102322411017032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين ناظم يوسف فرحان37112322411017034

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء544.0077.71اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحمزة علي عمران فاضل37122322411017035

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحيدر احمد عالوي مشعل37132322411017038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل555.0079.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحيدر حسين عليوي حسن37142322411017039

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحيدر عباس عيسى علوان37152322411017040

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء547.0078.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيذو الفقار احمد يوسف عبادي37162322411017043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيرضا عبد الكريم جلعوط فرمان37172322411017046

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيرضا محمد جاسم عبيس37182322411017047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيرضا موسى كميت حمد37192322411017048

كلية العلوم/جامعة كربالء634.0090.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيزيد رائد منصور عبيد37202322411017049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيزيد محمد فرج عطيه37212322411017050

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية المدحتية للبنيناحيائيزين العابدين عيسى طه موسى37222322411017051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية المدحتية للبنيناحيائيسجاد حيدر حميد حمزة37232322411017053

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية المدحتية للبنيناحيائيسجاد ناظم موسى جواد37242322411017055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية المدحتية للبنيناحيائيصادق علي محمد كاظم37252322411017058

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيصادق محسن علي ذياب37262322411017059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيصباح انور علي مهدي37272322411017060

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس خضير حسن كاظم37282322411017063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس علي حسن عبد37292322411017068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس عيسى طاهر ناصر37302322411017069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل590.0084.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد العظيم حبيب عبد عكاب37312322411017072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0082.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا جواد شبيب جعفر37322322411017074

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي جبار مشرع حيران37332322411017081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي خالد خليل ابراهيم37342322411017085

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي دعبول عبد الحمزه كاظم37352322411017086

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي سالم كتاب رباط37362322411017088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي صاحب عبد الجبار جعفر37372322411017089

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0080.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي ظاهر حبيب هادي37382322411017091

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عباس عبيد حزام37392322411017093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عماد ناصر حسين37402322411017095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر478.0068.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي مؤمن محمد بهي الدين37412322411017097
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي مظهر عباس صالح37422322411017100

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكرار احمد عبد عكاب37432322411017109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكرار جاسم خلفه جاسم37442322411017110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكرار حيدر ياسين عبد37452322411017111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكرار عماد ناظم جبر37462322411017112

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيليث عماد خضير فنجان37472322411017115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0072.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمؤمل فراس نعمان عبيد37482322411017116

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد احمد كريم ذياب37492322411017118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد المنتظر علي حسن زياره37502322411017119

كلية الزراعة/جامعة القادسية425.0060.71اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد باسم مجدي موسى37512322411017120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد حيدر فرحان كريم37522322411017123

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0088.86اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد صاحب عبد الجبار جعفر37532322411017125

كلية اآلداب/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد عباس عبد الكاظم جواد37542322411017127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد عباس عبيد عاصي37552322411017128

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل685.0097.86اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد علي حامد عبد الكريم37562322411017129

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0064.43اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد علي عبد المهدي كاظم37572322411017130

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد علي موسى حمادي37582322411017131

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين دخان37592322411017133

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل497.0071.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمرتضى عالء حسين حسون37602322411017137

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى حمزه علي عبد هللا37612322411017139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى رياض عوده عليوي37622322411017140

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى عامر مشهول حمزه37632322411017141

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى محمد جعفر فرهود37642322411017143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين حمزه37652322411017144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن فالح عبد الهادي حمزه37662322411017157

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيقاسم حمزه رمضان محسن37672322411017161

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية الدستور للبنيناحيائيأيهم علي حسين رشيد37682322411018001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل547.0078.14ثانوية الدستور للبنيناحيائيامير خليف مزهر جبر37692322411018005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية الدستور للبنيناحيائيامير كريم كاظم جواد37702322411018009

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية الدستور للبنيناحيائيامير محمد عبيد ناصر37712322411018010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية الدستور للبنيناحيائيحسنين فالح حسن شهيد37722322411018012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء475.0067.86ثانوية الدستور للبنيناحيائيحسين جبار جاسم حسين37732322411018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الدستور للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم محمد حمزه37742322411018018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الدستور للبنيناحيائيرضا علي تقي ناجي37752322411018020

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43ثانوية الدستور للبنيناحيائيسجاد ليث عباس حسون37762322411018021

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57ثانوية الدستور للبنيناحيائيعباس حيدر جميل عبادي37772322411018025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الدستور للبنيناحيائيعبد هللا جواد كاظم حسن37782322411018027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0071.29ثانوية الدستور للبنيناحيائيعلي كاظم عبيد جاسم37792322411018032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء453.0064.71ثانوية الدستور للبنيناحيائيعلي ليث عبيس كرنفل37802322411018033

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحسن عبد االمير محمد حاجي37812322411018037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحمد الباقر فراس علي نغيمش37822322411018038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحمد خضير عباس حسين37832322411018041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحمود حميد حسين كاظم37842322411018042
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كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29ثانوية الدستور للبنيناحيائيمرتضى جاسم احمد سلطان37852322411018043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0080.29ثانوية الدستور للبنيناحيائيمصطفى عبد حمزه جدي37862322411018044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية الدستور للبنيناحيائيمنتظر تحسين لعيبي عبيد37872322411018045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية الدستور للبنيناحيائيمهيمن غني نصر خضير37882322411018048

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد عايد علي مهدي37892322411019003

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد عبد الحمزه محمود طريخ37902322411019005

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد عدنان فاضل راضي37912322411019006

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياالمين سعد هاشم عبادي37922322411019011

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيامير عباس خليل مخور37932322411019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيباقر حاتم جاسم حسن37942322411019020

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيجعفر صادق احمد راضي عباس37952322411019025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء651.0093.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن احمد حسين جاسم37962322411019026

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن اكرم هادي جاسم37972322411019027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن محمد حمزة صايل37982322411019029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسنين ميثم عبد االمير عصفور37992322411019035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين احمد جبار محسن38002322411019036

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0061.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين حسام هادي كاظم38012322411019037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين طاهر جبار محسن38022322411019040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين كاظم38032322411019044

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحمزة رزاق جابر حداوي38042322411019054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحمزة رسول حسن عفتان38052322411019055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم بلبول38062322411019056

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر عماد وحيد علي38072322411019057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر محمد عبيد بعيوي38082322411019059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيذو الفقار احمد خيري عبيد38092322411019060

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد حامد جواد جاسم38102322411019065

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد حسن علي هاشم38112322411019066

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد حمزة جبار طليب38122322411019067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيسجاد صالح محمد عبد38132322411019072

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء544.0077.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيسيف فراس صبري عبد الزهره38142322411019075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيصادق عليوي صالح هاشم38152322411019076

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيضرغام خالد مجيد موسى38162322411019078

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعباس ابراهيم عبد العباس حسين38172322411019079

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء642.0091.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعباس سلمان عدنان عبد الرضا38182322411019083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعباس عبد االمير كماش مخيف38192322411019084

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا خالد مسير شغناب38202322411019094

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء639.0091.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا ماهر ماجد عبد38212322411019096

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى حسين حرحوت38222322411019097

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي ارشد جميل رشيد38232322411019100

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي اكبر رائد امير كاظم38242322411019101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي الكرار احمد محمد منسي38252322411019104

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي النقي ميثم جابر كاظم38262322411019106

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي جعفر عبد الحسن سايب38272322411019110
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي جهاد فاضل راضي38282322411019111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0072.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حسين محيسن غاوي38292322411019114

كلية علوم البحار/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي رائد جبار شمخي38302322411019119

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي رياض جاسم عباس38312322411019123

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي قصي عباس ثكب38322322411019130

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي كريم عطية بخيت38332322411019131

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم38342322411019133

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيغيث محمد خيري عبيد38352322411019141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد حمزة حسن عبيس38362322411019165

كلية االعالم/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد حمزة مخيف عويز38372322411019166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد حيدر جاسم محمد38382322411019167

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد ظاهر ابراهيم عبود38392322411019176

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد عادل امين علي38402322411019177

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد علي جابر يوسف38412322411019179

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد علي حسن سلمان38422322411019180

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد علي محمد حميدي38432322411019182

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد كريم علي عمران38442322411019184

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد ليث فيصل هيدي38452322411019185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل617.0088.14اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى جواد عبد الكاظم ناجي38462322411019188

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى حسين حاكم بعيوي38472322411019189

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى حليم كاظم حسين38482322411019190

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى مهند حاتم عبيد38492322411019193

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى مهند حاتم عبيد38502322411019202

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى مهند هاشم عبادي38512322411019203

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمكين حيدر حميد خليفه38522322411019205

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمنتظر صالح هادي زغير38532322411019210

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمنتظر ناظم كاظم طالب38542322411019214

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائينور الدين عاطف عبد علي دريع38552322411019216

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيوسام علي سرحان عبادي38562322411019219

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0078.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد الحسن لطيف38572322411020002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل655.0093.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيابو الحسن ابراهيم حسن نور38582322411020003

كلية التمريض/جامعة بابل682.0097.43اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد ارسالن غسان عبد االمير38592322411020006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد باسم حسن واوي38602322411020008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد توفيق حسين جعفر38612322411020009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد حسنين عباس ابراهيم38622322411020010

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد فاضل تايه جواد38632322411020019

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد مصطفى حسين علوان38642322411020024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الحلة للبنيناحيائياسامه ليث خضير عباس38652322411020027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الحلة للبنيناحيائياسالم هاني كاظم مطر38662322411020028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الحلة للبنيناحيائياكرم عبد الكريم عباس حسون38672322411020030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0084.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيالحسنين زكي شمخي حمزه38682322411020031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيالسبطين نائل حسن حسوني38692322411020032

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير احمد جاسم محمد38702322411020035
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كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير احمد نصار حسن38712322411020036

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير دريد نعمان جابر38722322411020039

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير عاصف حسين علي38732322411020042

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية616.0088.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير فارس عبيد حسين38742322411020046

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير فراس عبد هللا محمد38752322411020049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير مشتاق طالب شاهي38762322411020051

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيايمن احمد حمزه جهادي38772322411020055

كلية الزراعة/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيباقر طالب حسين حمزه38782322411020059

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيباقر قاسم جبار حمزه38792322411020060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيجعفر صادق عبد هللا علي38802322411020064

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن امير خليل برهي38812322411020068

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن سليم هادي شهيب38822322411020070

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0075.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن علوان كاظم حسن38832322411020072

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن علي صاحب مهدي38842322411020073

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين حسن38852322411020074

كلية االثار/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن نوري كاظم خيري38862322411020080

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسنين حيدر صاحب عبد علي38872322411020081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين امير راشد امين38882322411020086

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى636.0090.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين انور راضي عبود38892322411020087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين باسم كريم محيل38902322411020088

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر جليل عباس38912322411020093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر صالح مهدي38922322411020094

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر طالل علي38932322411020095

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر محمد علي احمد38942322411020096

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.4484.06اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين سالم غانم سلمان38952322411020099

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين صباح عزيز مال هللا38962322411020100

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عادل هادي جبوري38972322411020101

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية630.0090.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم38982322411020105

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي خلف حميد38992322411020106

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي صبري جابر39002322411020108

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين فاضل عبيس عبد39012322411020109

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0093.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين فاضل علي عبد39022322411020110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين فاضل كطران حمزه39032322411020111

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين محمد بريج حطاب39042322411020113

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين مرتضى احمد ابراهيم39052322411020117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين وسام سعد يوسف39062322411020119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر حسنين سليم حياوي39072322411020125

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر عبد الجبار عبد الكريم مهدي39082322411020126

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر ماهر جواد كاظم39092322411020128

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيديار بشير عباس عبود39102322411020131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيذو الفقار حيدر نوري رزوقي39112322411020132

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء633.0090.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيذو الفقار شافع غازي راشد39122322411020133

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيذي يزن حيدر شاكر عاشور39132322411020134
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيرسول عبد الكريم حليم محمود39142322411020136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيرضا حسن كاظم جواد39152322411020137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيرضا علي عبد الرزاق عبد الحسين39162322411020138

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيرضا وديع عبد الكريم عمران39172322411020139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد اسعد كريم حمزه39182322411020143

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد رياض هادي محسن39192322411020144

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد كريم جبر عبد هللا39202322411020146

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين احمد حسن جاسم39212322411020148

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار683.4497.63اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين زياد نبيل نجم39222322411020150

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل662.0094.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين عبد الهادي ياسين طه39232322411020151

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين علي مهدي توفيق39242322411020152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد احمد مهدي عبد الصاحب39252322411020153

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد حيدر كاظم حزوم39262322411020155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد عبد الماجد جبار عبد الحسين39272322411020156

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيضرغام احسان احمد عبد هللا39282322411020162

كلية العلوم/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيضرغام عالء حسين حسن39292322411020163

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيطه حسين عبد االله عبد الحسين39302322411020168

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس بشار عباس جليل39312322411020170

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس مهند عبد الرسول حسين39322322411020173

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر محمود كعيد39332322411020176

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا احمد صباح جاسم39342322411020178

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل589.0084.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا ثامر هبان عذاب39352322411020183

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا جبار حمزه عوده39362322411020184

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حمزه محمد عمران39372322411020186

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حيدر اسماعيل يوسف39382322411020187

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا رزاق كاظم علي39392322411020188

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا عالء محمد هادي39402322411020193

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا مثنى كامل حسن39412322411020196

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا محمد حيدر نعمه39422322411020197

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبيس كريم39432322411020198

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد الوهاب حيدر وهاب رزوقي39442322411020199

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي احمد سالم ربيط39452322411020202

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي احمد لطيف حناج39462322411020204

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي اكبر عبد الوهاب رزوقي كريم39472322411020206

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي السجاد حسن صالح حمزه39482322411020209

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي امجد حميد جاسم39492322411020210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي بهاء محمد وحيد39502322411020214

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء644.0092.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ثامر جاسم خضير39512322411020216

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ثامر صاحب عبد الحسن39522322411020217

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل464.0066.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسن هادي مكي39532322411020220

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسنين سليم صاحب39542322411020221

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء562.0080.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسين عبد عبيس39552322411020224

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسين مهدي منصور39562322411020227
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حيدر غازي شهاب39572322411020230

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم محسن39582322411020231

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي رضا ظفير عباس عبد الرضا39592322411020233

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل622.0088.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي صادق حمزة محسن39602322411020236

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن يوسف ابراهيم39612322411020239

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عدنان محمد كامل39622322411020241

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عالء حسين عليوي39632322411020243

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فؤاد عباس سعيد39642322411020244

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فراس حسن علي39652322411020247

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء475.0067.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ميثم كاظم عبود39662322411020255

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي هادي عبيد حمود39672322411020256

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيعمار محمد مكصد محمد39682322411020258

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيعمار مرسال جبار محمد39692322411020259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيغني علي غني عباس39702322411020262

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل626.0089.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيغيث حامد عبد المحسن كاظم39712322411020263

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيفادي احمد حسن صالح39722322411020264

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيفريد محمد خلف سلوم39732322411020265

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيفهد هللا حمزة عبيس عبد39742322411020266

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيقاسم مسلم حسين جعفر39752322411020269

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيكاظم عزيز علي راضي39762322411020270

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيكاظم علي كاظم حزوم39772322411020271

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار احمد غني عبد الحسين39782322411020272

كلية التمريض/جامعة بابل679.0097.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار سعد رشيد كريم39792322411020276

كلية التمريض/جامعة بابل681.0097.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيليث خالد حسن يوسف39802322411020277

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيليث مهند طه جاسم39812322411020278

كلية التربية/جامعة سامراء547.0078.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيمجتبى محمد حسن حسين39822322411020283

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء554.0079.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيمجتبى محمد سرحان ذياب39832322411020284

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد احمد عبد علي مهدي39842322411020286

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد احمد فاضل حسين39852322411020287

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد الباقر ثامر عباس شندل39862322411020288

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية649.0092.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد المهدي نمير عباس خضير39872322411020290

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0087.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد باسم حسون كاظم39882322411020291

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد باقر علي سعيد عبد39892322411020292

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد باقر مشتاق عيسى عاكف39902322411020293

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل610.2887.18اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسن علي عبيس حمزه39912322411020295

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الكاظم نجم39922322411020301

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد هللا كاظم39932322411020303

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد رؤوف يحيى علوان39942322411020306

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل629.0089.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد رضا محمد لطيف نجم39952322411020308

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد ستار علي كاظم39962322411020310

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد صادق عمار وهاب جاسم39972322411020311

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء475.0067.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عبد االمير جاسم محمد39982322411020315

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي حسين جاسم39992322411020320
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي سلمان نعمه40002322411020321

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي غفار كناوي حسن40012322411020322

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عماد عباس جاسم40022322411020324

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد كريم عبد الحسن كاظم40032322411020330

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل627.0089.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد منتصر جليل كريم40042322411020335

كلية الصيدلة/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد مهدي والء جاسم محمد40052322411020336

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد مهند جبار هادي40062322411020337

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى حامد عباس عبد علي40072322411020343

كلية العلوم/جامعة بابل641.0091.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى عامر كاظم محمد40082322411020346

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى محمد جاسم عبد40092322411020349

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم خليل ابراهيم40102322411020351

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل449.0064.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى احمد توفيق عباس40112322411020353

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى احمد فائق عبد هللا40122322411020355

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى اميل علي شياع40132322411020357

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى ثامر سلمان سعيد40142322411020358

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل641.0091.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى خضير ياسين خضير40152322411020361

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى ذو الفقار عبد الحسن عبد الحسين40162322411020362

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى صالح حسين علي40172322411020364

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى عقيل توفيق جهاد40182322411020366

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى علي جاسم جواد40192322411020368

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى علي صليب جمر40202322411020371

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى غانم زياد كاظم40212322411020372

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن عبد هللا40222322411020373

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد ابو الهيل شبيب40232322411020375

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد خليل ابراهيم40242322411020376

كلية اآلداب/جامعة بابل522.0074.57اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد كنكن حسن40252322411020377

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر احمد حسين محمد40262322411020382

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر سالم مهدي زريزب40272322411020384

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر مؤيد محمد جاسم40282322411020386

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر موفق محسن حسون40292322411020387

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية555.0079.29اعدادية الحلة للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي عمران40302322411020390

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيمهيمن حسين عبد هللا معكوط40312322411020392

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء623.0089.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيميثم احمد محسن شاكر40322322411020395

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية الحلة للبنيناحيائيناصر اسعد حميد عباس40332322411020396

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل573.0081.86اعدادية الحلة للبنيناحيائيولي محمد جابر علي40342322411020403

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الحلة للبنيناحيائيوليد احمد سعدون حسين40352322411020404

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر حيدر حسين علي40362322411020405

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0085.00اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف علي محمد ابراهيم40372322411020411

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف علي يوسف هاشم40382322411020412

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43ثانوية بيروت للبنيناحيائيابراهيم مرتضى جليل ابراهيم40392322411021002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57ثانوية بيروت للبنيناحيائياحمد رحيم ظاهر حبيب40402322411021003

كلية العلوم/جامعة بابل609.0087.00ثانوية بيروت للبنيناحيائيامير محمود كريم سلمان40412322411021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسن عبد العباس خضير عباس40422322411021010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسن محمد عبد الكاظم حسن40432322411021011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسين جاسم عمران دهام40442322411021012

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0088.14ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسين علي كزار كاظم40452322411021014

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية بيروت للبنيناحيائيحيدر احمد جابر نور40462322411021015

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية بيروت للبنيناحيائيرضا فؤاد فارس خضير40472322411021019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل553.0079.00ثانوية بيروت للبنيناحيائيريسان طالب عودة حساني40482322411021020

كلية اآلداب/جامعة بابل518.0074.00ثانوية بيروت للبنيناحيائيسامر طالب عودة حساني40492322411021021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي حسين سعدون رشيد40502322411021031

كلية التمريض/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي صباح نجم عبيد40512322411021035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية بيروت للبنيناحيائيغظنفر علي عبد الصاحب محمد40522322411021039

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية بيروت للبنيناحيائيكرار حسين سلمان محسن40532322411021041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد امين عبد علي40542322411021045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد طالل هاشم خضير40552322411021047

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد نعمة مطر عباس40562322411021049

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية بيروت للبنيناحيائيمصطفى محمد موسى عبيس40572322411021056

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية بيروت للبنيناحيائيمنتظر حيدر عبد الواحد رضا40582322411021059

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية بيروت للبنيناحيائيمنتظر عزيز مزهر علوان40592322411021061

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية بيروت للبنيناحيائييوسف كاظم كريم سلمان40602322411021065

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية حطين للبنيناحيائيابراهيم كاظم مهدي خليل40612322411022001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية حطين للبنيناحيائيالحسن رسول هاشم حاجم40622322411022003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية حطين للبنيناحيائيايمن عالء صبر محمود40632322411022005

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية حطين للبنيناحيائيباقر احمد عادل عبد هللا40642322411022006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية حطين للبنيناحيائيسجاد تحسين شاكر مرزوك40652322411022013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية حطين للبنيناحيائيعلي حسام هادي حسين40662322411022020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية حطين للبنيناحيائيعلي ليث عبد الرحيم نعمه40672322411022022

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية حطين للبنيناحيائيمحمد جميل لفته كاظم40682322411022025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00اعدادية حطين للبنيناحيائيمحمد عقيل محمد جاسم40692322411022026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية حطين للبنيناحيائيمصطفى حيدر لفته جودة40702322411022028

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية حطين للبنيناحيائيمنتظر عزت جميل حسين40712322411022031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية حطين للبنيناحيائييوسف احمد خضير علوان40722322411022033

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية العامل للبنيناحيائياحمد محمد مهدي صالح40732322411023003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية العامل للبنيناحيائيزين العابدين راضي جبار زغير40742322411023013

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية العامل للبنيناحيائيسجاد سمير مهدي سلمان40752322411023014

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية العامل للبنيناحيائيعلي الهادي باقر هادي كاظم40762322411023018

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية العامل للبنيناحيائيعلي مثنى عبد الكريم رشيد40772322411023019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية العامل للبنيناحيائيليث حسين عبيد عباس40782322411023022

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية العامل للبنيناحيائيليث يحيى عباس علوان40792322411023023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم529.0075.57ثانوية العامل للبنيناحيائيمحمد لطيف فريح هربود40802322411023027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية العامل للبنيناحيائيمرتضى موسى كاظم عباس40812322411023031

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء545.0077.86ثانوية العامل للبنيناحيائيمسلم عقيل كاظم سلمان40822322411023032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية العامل للبنيناحيائيمصطفى عباس حسين علي40832322411023033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء646.0092.29ثانوية العامل للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد النبي خلف40842322411023034

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الصديق للبنيناحيائياحمد السجاد ضياء علي حسين40852322411024001
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية الصديق للبنيناحيائيارشد ناظم محمد ناصر40862322411024004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية الصديق للبنيناحيائيجهاد جواد كاظم ناصر40872322411024010

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين حيدر جعفر بصري40882322411024013

كلية التمريض/جامعة بابل677.0096.71ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين علي عباس حسين40892322411024017

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0086.43ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين محمد حسين نجم40902322411024019

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية الصديق للبنيناحيائيحمزه يعقوب يونس حسين40912322411024021

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86ثانوية الصديق للبنيناحيائيحيدر رائد ناجي حسن40922322411024022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الصديق للبنيناحيائيزيد عدي حاتم عبد علي40932322411024023

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86ثانوية الصديق للبنيناحيائيسجاد محمد هادي هاشم40942322411024025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية الصديق للبنيناحيائيعباس فاضل حسين شهاب40952322411024026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد االمير احمد عبد االمير جاسم40962322411024028

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا حسين جاسم دانه40972322411024031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي حازم محمد ناصر40982322411024038

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء543.0077.57ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي حسنين رضا هاشم40992322411024039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي صالح جليل ابراهيم41002322411024042

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي فليح خليف وسمي41012322411024044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية الصديق للبنيناحيائيغيث رضا مرزه خضير41022322411024046

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية الصديق للبنيناحيائيفاضل عقيل محمد حسن محمد علي41032322411024047

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية الصديق للبنيناحيائيكرار عبد الرضا طعمه ابراهيم41042322411024049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد باسم داود عبود41052322411024053

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد سرمد حسون سلمان41062322411024056

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد علي قاسم كاظم جاسم41072322411024058

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية الصديق للبنيناحيائيمرتضى عامر علي حسين41082322411024061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيمصطفى جمال هادي حسين41092322411024064

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0060.71ثانوية الصديق للبنيناحيائيمقداد عبيس كاظم حسو41102322411024069

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد الحسين حمزه41112322411024070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الصديق للبنيناحيائيمنتظر باسم كاظم زعيان41122322411024071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيابراهيم هادي فاضل عبدالمحسن41132322411025001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائياحمد جبار رسول حمزه41142322411025003

كلية التمريض/جامعة بابل676.0096.57ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسين حيدر محمد عبدالرضا41152322411025009

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيذوالفقار خالد عبد احمد41162322411025014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيكرار حيدر نعمة جاسم41172322411025027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد جاسم عبدهللا سعيد41182322411025028

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد ضياء عبيد سلمان41192322411025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل511.0073.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمصطفى رضا خليل حسون41202322411025033

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل565.0080.71ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمصطفى كريم كاظم حمادي41212322411025035

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86ثانوية النجوم للبنيناحيائيابراهيم عبد الكاظم عبيس حسن41222322411026001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0089.00ثانوية النجوم للبنيناحيائيحسين حيدر محمد عبد الحسين41232322411026012

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29ثانوية النجوم للبنيناحيائيزيد ريسان علي عباده41242322411026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية النجوم للبنيناحيائيسجاد حليم كاظم خلخال41252322411026017

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية النجوم للبنيناحيائيعباس جبار مظلوم سلمان41262322411026018

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71ثانوية النجوم للبنيناحيائيعبد الكريم حسين حمزة مهدي41272322411026020

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00ثانوية النجوم للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين ساجت41282322411026022
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كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية النجوم للبنيناحيائيعقيل ماجد عبد االمير عبد هللا41292322411026025

كلية القانون/جامعة بابل571.0081.57ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي حسام فاهم علي41302322411026027

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي سالم عباس نعمان41312322411026030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي ستار جبار عسر41322322411026031

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي ستار كريم عبيد41332322411026032

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي ناظم كاظم عبيد41342322411026037

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية النجوم للبنيناحيائيليث علي عباس عطيه41352322411026043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43ثانوية النجوم للبنيناحيائيمالك علي مالك عبد علي41362322411026045

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد ستار جبار عسر41372322411026048

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل488.0069.71ثانوية النجوم للبنيناحيائيمهدي ناطق عدنان عبد العباس41382322411026057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيابراهيم عبدالجبار عاشج حسين41392322411027001

كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد طارق عبد هللا حسين41402322411027008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة636.0090.86اعدادية السجاد للبنيناحيائياسامه علي حسين ريحان41412322411027009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيايمن محمد عبود جاسم41422322411027013

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيبكر عبدالقادر حسين علي41432322411027015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيبالل ساجت مطر سويف41442322411027018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0070.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين ناهض جواد كاظم41452322411027024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد حازم عبيد محمد41462322411027030

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيصدام ناظم عبيد سلمان41472322411027035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد االله علي مديفع مجباس41482322411027039

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا عبدالستار نوري توفيق41492322411027046

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد المجيد حامد فاضل عباس41502322411027051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد الملك حامد محسن عباس41512322411027052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حامد ياس خضير41522322411027056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيعمر محمد عبدالواحد نايف41532322411027062

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيغيث صباح سلمان داود41542322411027063

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة428.0061.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد رسول سعد فياض41552322411027070

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد صالح تركي محمد41562322411027073

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد عبدالرحمن صالح محمود41572322411027074

كلية التمريض/جامعة بابل676.0096.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد علي كاظم عصري41582322411027078

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى صادق فاضل عباس41592322411027085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر احمد حسن جبار41602322411027091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيياسر ياس خضير محمد41612322411027094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية السجاد للبنيناحيائييوسف مال هللا محمد نايف41622322411027097

كلية التمريض/جامعة بابل679.0097.00اعدادية الكفل للبنيناحيائياحمد محمود طالب علي41632322411028002

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية الكفل للبنيناحيائيامير محمد مهدي سهيل41642322411028007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر504.0072.00اعدادية الكفل للبنيناحيائيايمن فراس ناظم نومي41652322411028008

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57اعدادية الكفل للبنيناحيائيجعفر صادق حسن ذياب41662322411028010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسن جعفر علي محمد41672322411028012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0064.00اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسن ميثاق حاتم جاسم41682322411028014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين جواد كاظم محمد41692322411028015

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين كامل حمزه كاظم41702322411028017

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية الكفل للبنيناحيائيحيدر سامي فاضل موسى41712322411028019
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0091.00اعدادية الكفل للبنيناحيائيحيدر فاضل كاظم عبد41722322411028020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14اعدادية الكفل للبنيناحيائيزين العابدين حسين علي احمود41732322411028027

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الكفل للبنيناحيائيعباس محمد دريس محمد41742322411028036

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي حسين عبد عليوي41752322411028041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي سامي مزهر صاحب41762322411028042

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587.0083.86اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي مايح علي محمد41772322411028045

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية الكفل للبنيناحيائيمؤمل غانم رحيمه لطيف41782322411028053

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد صادق عباس مرزوك سعد41792322411028057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى حيدر رزاق كظوم41802322411028062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية الكفل للبنيناحيائيمسلم ستار طعمه عبد41812322411028064

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الكفل للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين ريس41822322411028068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية الكفل للبنيناحيائيمقتدى بالسم محمد جبر41832322411028071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الكفل للبنيناحيائيمهدي وهاب جواد كاظم41842322411028074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل598.0085.43اعدادية النيل للبنيناحيائيابراهيم احمد شمران دهيوب41852322411029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد راضي مياح رذاله41862322411029004

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد صاحب حسين حمزه41872322411029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد عادل مطلك داود41882322411029006

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0084.00اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد لؤي طالب بديوي41892322411029008

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86اعدادية النيل للبنيناحيائيايوب طه ياسين حنتوش41902322411029012

كلية العلوم/جامعة بابل611.0087.29اعدادية النيل للبنيناحيائيحسن حمود كاظم مهاوش41912322411029016

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية النيل للبنيناحيائيحسن علي جواد كاظم41922322411029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية النيل للبنيناحيائيحسن علي عزيز نعمه41932322411029019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية النيل للبنيناحيائيحسن ماجد جواد حمود41942322411029020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية النيل للبنيناحيائيحسنين عباس هادي عبد هللا41952322411029021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14اعدادية النيل للبنيناحيائيحسين سالم عبيد جواد41962322411029026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية النيل للبنيناحيائيحسين كاظم حسين باجي41972322411029031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية النيل للبنيناحيائيحسين مهدي حسين جاسم41982322411029034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية النيل للبنيناحيائيحيدر حسن جبار رخت41992322411029036

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00اعدادية النيل للبنيناحيائيزين العابدين صباح حسن عليوي42002322411029043

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00اعدادية النيل للبنيناحيائيسجاد باسم عبد الخضر كاظم42012322411029044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل591.0084.43اعدادية النيل للبنيناحيائيسجاد فاضل مجلي سلطان42022322411029048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0082.86اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا اكرم مطلب حسن42032322411029060

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا امير شعيب شرقي42042322411029061

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا عامر فرحان عايد42052322411029065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية566.0080.86اعدادية النيل للبنيناحيائيعقيل كريم تويه حسين42062322411029068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي حامد عمران حسون42072322411029072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي حسين عبد الحمزه طاهر42082322411029073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي سالم عبيد علي42092322411029076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي عظيم عبيد محيميد42102322411029079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي عمران شمخي دحام42112322411029080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي فوزي جياد نوار42122322411029081

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي فوزي طعمه داود42132322411029082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي كتاب مدحوس سلمان42142322411029083
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي يحيى محمد علو42152322411029086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية النيل للبنيناحيائيكاظم شعالن كاظم حمزه42162322411029089

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية النيل للبنيناحيائيكرار سمير غازي عبيد42172322411029091

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية النيل للبنيناحيائيمثنى سعيد متعب عبد هللا42182322411029092

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد باقر رحمن حاتم غلفص42192322411029094

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية النيل للبنيناحيائيمرتضى عقيل كاظم غلفص42202322411029105

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى عبد الستار عيد جبار42212322411029109

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى كريم عطيه عبود42222322411029110

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71اعدادية النيل للبنيناحيائيمقتدى احمد مراد عبود42232322411029111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية النيل للبنيناحيائينسيم سمير نجم محيسن42242322411029116

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية النيل للبنيناحيائيهمام صالح عبد الرضا غالي42252322411029117

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسن علي حسين جاسم42262322411030010

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعباس مهدي بردي كاظم42272322411030024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعبدهللا حامد رشيد محمد42282322411030025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعبدهللا سهيل نجم عبيد42292322411030026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعبدالهادي منصور احمد عبود42302322411030028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعطاء احمد جواد كاظم42312322411030029

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعالء نصر حميد جاسم42322322411030031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء623.0089.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي حسين محسن عبيس42332322411030033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي وفي علي عطيه42342322411030040

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعناد سالم دلف جاسم42352322411030041

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين687.0098.14ثانوية الوركاء للبنيناحيائيليث حسام علي محمد42362322411030048

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد حمزه عبيس هادي42372322411030052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد فاضل جحيل يونس42382322411030056

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد محسن جاسم خضير42392322411030058

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد نجاح عبد طعمه42402322411030060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمرتضى فاضل عبد الحسن وهبي42412322411030062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمصطفى احمد عبدعلي مطرود42422322411030063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمصطفى محمد عبدهللا ابراهيم42432322411030065

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمنتظر سالم ابراهيم حسين42442322411030068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل503.0071.86ثانوية الوركاء للبنيناحيائييحيى عامر عمران عبيس42452322411030070

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائياحمد سالم عليوي شهد42462322411031002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائياسحاق موسى حسن موسى42472322411031006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيامير رعد سعد مسير42482322411031008

كلية العلوم/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيجعفر قارون عبد الكاظم شهد42492322411031011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحازم عواد ناصر خليل42502322411031012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسن طعمه عبد الحسين معين42512322411031014

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسن يعقوب حمزه خضير42522322411031019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين احمد جواد كاظم42532322411031024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين جاسم محمد ياسر42542322411031025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين علي جواد عبد42552322411031028

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين فاضل عباس هاشم42562322411031029

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحيدر عمران حمزه عباس42572322411031037
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيخليل عبد الواحد عبد الكريم خليل42582322411031040

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.0089.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيزين العابدين حسين عبيد كاظم42592322411031043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيصاحب مسلم مبدر منجي42602322411031048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيطه زمن ناصر حسين42612322411031050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيطه محمد فرحان عبد الهادي42622322411031051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعباس قحطان فريح عبد42632322411031053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعباس محمد منسي صافي42642322411031055

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعبد هللا عباس مدلول سعد42652322411031057

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعالء حسين علي كاظم42662322411031059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل617.0088.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي احمد صبر عبد الكاظم42672322411031060

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي ثائر عيدان عباس42682322411031061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي جليل تركي خنجر42692322411031062

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حاكم محسن جاسم42702322411031064

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حسين رحيم حسن42712322411031066

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حيدر حسين حمزه42722322411031070

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي كاظم فزع كاظم42732322411031075

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي محسن شاكر كاظم42742322411031077

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيقاسم حيدر هاشم دويح42752322411031081

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيقاسم علي غالي عبد42762322411031082

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيكرار حيدر هويدي حمد42772322411031085

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيكرار سعد محمد عيدان42782322411031086

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيكرار عبد هللا حسن محمد42792322411031087

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمؤمل حسن محمد جواد42802322411031089

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0064.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمجتبى صالح حسن جاسم42812322411031091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد جاسم جواد عبيد42822322411031096

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم617.0088.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد حيدر حسين حمزة42832322411031098

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد راسم يحيى محمد علي42842322411031099

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء556.0079.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد علي عباس زوري باهي42852322411031100

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد كاظم حسن مهدي42862322411031104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد ياسين طه حبي42872322411031107

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمرتضى حسن عبد الكريم عبيد42882322411031108

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمصطفى محمد كاظم جبر42892322411031118

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمقتدى عالء بدري عبيس42902322411031121

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0099.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمنتظر زمن ناصر حسين42912322411031125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمنتظر غازي سعيد كاظم42922322411031126

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمهيمن حامد جاسم حسن42932322411031127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيموسى الكاظم ماجد عباس حسن42942322411031128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيابراهيم عماد علي حسين42952322411032001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيبركات علي حسن شطب42962322411032005

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسن حامد عالوي عمران42972322411032006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسين نجاح حسين عبد عليج42982322411032014

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0085.43اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحيدر احمد مبدر جاسم42992322411032015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعباس راضي عطية حسن43002322411032019
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعبد الحميد احسان سليم خضير43012322411032021

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعبد هللا صالح عبد الحسين علوان43022322411032023

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي اكبر عباس رضا داود43032322411032024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي حسين علي داخل43042322411032025

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمرتضى ادريس عبد الحسين علوان43052322411032043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمصطفى حيدر صاحب عبد علي43062322411032046

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيابراهيم محمد حاجم حمزة43072322411033002

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86اعدادية االندلس للبنيناحيائيباقر حسام تيمول عبدالحسين43082322411033023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن احمد كاظم كطة43092322411033029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن خوام نعمة شعوبي43102322411033031

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن عبدهللا شهيد جبر43112322411033034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن فالح عبدالحسن محمد43122322411033037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسنين فالح حسن فرحان43132322411033042

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسنين قاسم حربي فرحان43142322411033043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين ثامر دليمي محمد43152322411033045

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0089.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين عبدهللا شهيد جبر43162322411033049

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين كاظم عبدالمحسن عبيد43172322411033054

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين محمد موحان نعمة43182322411033055

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين ناصر جابر عيسى43192322411033057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر راهب عبدالمحسن محمد43202322411033061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر علي حسين محيسن43212322411033064

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيرضا عودة كاظم عبد43222322411033072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيزيد محمد يحيى راشد43232322411033076

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد مظلوم43242322411033078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623.0089.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد جعفر عبدالرضا عبد43252322411033081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد فالح عبدالحسن محمد43262322411033086

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد كريم عبد صالح حسن43272322411033087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيصفاء سامي قبيس عبدالحسين43282322411033091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل570.0081.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس جساب حسين شنان43292322411033095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس حسين كاظم حسين43302322411033096

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبداالمام كاظم عناد حسن43312322411033107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبدهللا كاظم حسين حنيدل43322322411033113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبدهللا محمد علوان صكبان43332322411033114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حسين علي عبيد43342322411033122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي كريم جبر عبيس43352322411033133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيغيث عسكر هادي عبدالرضا43362322411033141

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيغيث علي عبادي حسين43372322411033142

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل485.0069.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم حسام تيمول عبدالحسين43382322411033143

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم حمزة محمد عبد43392322411033145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر583.0083.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيكاظم مهدي جاسم كاظم43402322411033151

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد جاسم سعيد حسين43412322411033160

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد حسين عبدزيد دبيس43422322411033163

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0089.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد حمزة عبد مظلوم43432322411033164
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد رائد عاجل متعب43442322411033168

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء646.0092.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عامر كاظم عايز43452322411033171

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد قاسم خريبط عودة43462322411033176

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد هاتف علي جاسم43472322411033179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى عامر فاضل حسن43482322411033180

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى محمد مظهر عبيد43492322411033182

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيمسلم راجح احمد حميو43502322411033183

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى حسن كاظم علي43512322411033184

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم حسين حميد43522322411033189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيمنتظر فاضل محسن عسر43532322411033192

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائياحمد حامد عبد راضي43542322411034001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71اعدادية الجزائر للبنيناحيائياحمد مهند اسماعيل كريم43552322411034003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الجزائر للبنيناحيائيامير سالم عيسى عمران43562322411034005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الجزائر للبنيناحيائيامير نعمان حامد عبيد43572322411034006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحيدر وسام كاظم حسين43582322411034011

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0090.43اعدادية الجزائر للبنيناحيائيزكريا هيثم عبد سلمان43592322411034013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد احسان ابراهيم ياسين43602322411034014

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعبدهللا جبار كاظم علي43612322411034025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي ماجد حميد دوهان43622322411034032

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية الجزائر للبنيناحيائيفاروق محمد غازي احمد43632322411034034

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمجيب محمود عبدالزهرة فرمان43642322411034038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد علي هجهوج عبيس43652322411034043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمصطفى صفاء جهاد هجهوج43662322411034047

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية530.0075.71اعدادية الجزائر للبنيناحيائيهمام عرفان عباس حمد43672322411034049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيابراهيم مرتضى عبد هللا عبد الحسين43682322411035002

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء552.0078.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد كريم عبيس سلطان43692322411035003

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد محمد محمود شاكر43702322411035005

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيامير رائد عبد العباس عبد االمير43712322411035007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيجعفر الصادق حامد كاظم علوان43722322411035008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين جاسم كتيب خليف43732322411035013

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين نجم عبد هللا داود43742322411035016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد حسين جواد منصور43752322411035022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد رضا رمضان محسن43762322411035023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل589.0084.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد عباس جلود عبد43772322411035024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0082.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد هللا حسين غازي عكروك43782322411035029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد هللا محمد عاشور خليف43792322411035030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي حامد ضاجر شرهان43802322411035033

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي حامد عذافه جاسم43812322411035034

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيماجد محمد حسن جعفر43822322411035049

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد حمزه عبد حداوي43832322411035052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمنصور جندي سلبوح حسين43842322411035060

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0081.43ثانوية المصطفى للبنيناحيائيادم خالد عبدالمحسن محمد43852322411036002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية المصطفى للبنيناحيائيحسين سالم عبدعلي كاظم43862322411036004
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم546.0078.00ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعلي احمد عبدهللا محمد43872322411036013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعلي حسين فاضل عبدالحسين43882322411036014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عبداللطيف صالح محمود43892322411036020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى عباس نوماس سلمان43902322411036024

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية الباقر للبنيناحيائياحمد المصطفى كاظم حسين جاسم43912322411037003

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الباقر للبنيناحيائياحمد لؤي محسن محمد43922322411037007

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية الباقر للبنيناحيائيالمصطفى احمد حميد علي43932322411037010

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية الباقر للبنيناحيائيباقر بهجت هاتف احمد43942322411037012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسن احمد زكي جابر43952322411037013

كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسن رعد عبد العباس مظهر43962322411037014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسين مقداد حسين فاضل43972322411037024

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسين وهاب رزوقي منسي43982322411037026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل638.0091.14ثانوية الباقر للبنيناحيائيحيدر احمد خليل اسماعيل43992322411037027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية الباقر للبنيناحيائيحيدر الكرار مهند حازم راضي44002322411037028

كلية العلوم/جامعة بابل607.0086.71ثانوية الباقر للبنيناحيائيحيدر سعد حسون كاظم44012322411037031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14ثانوية الباقر للبنيناحيائيرضا محمد سليم سرهيد44022322411037033

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86ثانوية الباقر للبنيناحيائيسجاد حسن عبد الجاسم عباس44032322411037035

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء595.0085.00ثانوية الباقر للبنيناحيائيسجاد فؤاد كاظم حسن44042322411037036

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية الباقر للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي عبيد44052322411037037

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي احمد جاسب فرهود44062322411037041

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي امير فيصل عبيد44072322411037043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي جابر هديب عرابي44082322411037044

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي حيدر ليث رشيد44092322411037047

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي مهند مخيف حمود44102322411037056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل638.0091.14ثانوية الباقر للبنيناحيائيعيسى حمزه علي جبار44112322411037057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0082.57ثانوية الباقر للبنيناحيائيكرار حيدر عدنان عبد العباس44122322411037062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية الباقر للبنيناحيائيكرار وائل صابر حسن44132322411037064

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية الباقر للبنيناحيائيمؤمل جاسم محمد كاظم44142322411037066

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية الباقر للبنيناحيائيمختار محمد صالح مهدي44152322411037073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0073.86ثانوية الباقر للبنيناحيائيمرتضى عبد العظيم عبد العزيز حميد44162322411037074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86ثانوية الباقر للبنيناحيائيمسلم مكي مخيف عباس44172322411037077

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الباقر للبنيناحيائيمصطفى حمزه سلمان عبيس44182322411037078

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الباقر للبنيناحيائيمقتدى علي خليل محمد44192322411037080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71ثانوية الباقر للبنيناحيائيمهدي حسين هادي حسين44202322411037082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الباقر للبنيناحيائيمهيمن امير مكي جبر44212322411037084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29ثانوية الباقر للبنيناحيائييوسف علي عبد الكاظم بريهي44222322411037085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية الباقر للبنيناحيائييوسف محمد سلمان جواد44232322411037086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية مأرب للبنيناحيائياحمد عباس عبد راجي44242322411038001

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل566.0080.86ثانوية مأرب للبنيناحيائياحمد ليث فخري جاسم44252322411038003

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0080.57ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسن نايف عوده جاسم44262322411038012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسين طاهر يحيى صفوك44272322411038015

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين طه44282322411038016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل639.0091.29ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسين علي كاظم مجيد44292322411038017
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسين علي محمد وحيد44302322411038018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء635.0090.71ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسين كاظم تركي محمد44312322411038019

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية مأرب للبنيناحيائيحيدر ضياء كريم معيدي44322322411038022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43ثانوية مأرب للبنيناحيائيزيد سجاد حمزه عبود44332322411038023

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0085.57ثانوية مأرب للبنيناحيائيزين العابدين علي صكطري غازي44342322411038025

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية مأرب للبنيناحيائيعبد هللا راضي شهيد محمد44352322411038032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي خضير نعمه علي44362322411038036

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0080.57ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي نايف عوده جاسم44372322411038039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية مأرب للبنيناحيائيغيث حسن فرج صفوك44382322411038042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية مأرب للبنيناحيائيكرار محمد حمزه كريم44392322411038045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد باقر باسم راهي عبيد44402322411038048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد باقر حميد نادر44412322411038049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد غازي مجهول صميدع44422322411038057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد ليث مؤيد خضير44432322411038058

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى حسن علي عباس44442322411038061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين حمزه حسن44452322411038062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0080.71ثانوية مأرب للبنيناحيائيمكي باقر حميد نادر44462322411038063

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء623.0089.00ثانوية مأرب للبنيناحيائيمنتظر عبد العباس حمزه حسن44472322411038064

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية مأرب للبنيناحيائيمهدي حسين رزاق كاظم44482322411038065

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29ثانوية مأرب للبنيناحيائيمهدي حسين مجيد كاظم44492322411038066

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية الفرزدق للبنيناحيائياحمد جواد جابر جواد44502322411039001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيامير احمد عبيد غازي44512322411039004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيحسن ابراهيم عباس كاظم44522322411039005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعباس حيدر كشاش عبد44532322411039011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0078.71اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي عامر موسى عباس44542322411039017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي عماد حسن سلمان44552322411039019

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيقاسم ميثم غانم محسن44562322411039021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى589.0084.14اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد حسن علي تمر44572322411039026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد حسين عبيس عبد44582322411039027

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمرتضى مالك جاسم محمد44592322411039030

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمصطفى كريم تمر عيسى44602322411039031

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمنتظر باسم محمد جواد44612322411039032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد جواد44622322411039034

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمنتظر مهدي فاضل عباس44632322411039036

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم حسين44642322411040002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيابراهيم نصر سعدون علي44652322411040003

كلية العلوم/جامعة النهرين625.0089.29اعدادية كوثا للبنيناحيائياحمد ماجد فليح حسين44662322411040010

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيايمن رائد محمد ناهي44672322411040017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيبالل عبد هللا صالح محيميد44682322411040018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية كوثا للبنيناحيائيتحسين نزار احمد عباس44692322411040020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية كوثا للبنيناحيائيحارث محمد هاشم جمعه44702322411040022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسن عباس كاظم حمد44712322411040026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسن محمد عبد الحسين غصين44722322411040029
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كلية التمريض/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسنين حسن علي عبد هللا44732322411040031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين حسن عباس فرحان44742322411040033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين حسن مكطوف كاظم44752322411040034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين رعد سفاح عبود44762322411040036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين محمد معين حسين44772322411040042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية كوثا للبنيناحيائيحيدر حسين علوان مرزه44782322411040048

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيسعد وادي حمزه فيصل44792322411040061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيسعود جالل سعود زيدان44802322411040062

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيشاكر ناهض نوار مرزه44812322411040066

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيصادق كيطان محيل عبد الواحد44822322411040067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0081.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيعباس مظهر فالح ثلج44832322411040073

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد الرحمن طارق فنطيل عبد الحسين44842322411040074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا اركان عبد هللا زريج44852322411040078

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا اياد صالح عبد النبي44862322411040079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا خير هللا عبد الحسين خليف44872322411040082

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى450.0064.29اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا طالب لهمود مجيد44882322411040084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا فتحي حمزة دليل44892322411040087

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حربي مطر مرموص44902322411040094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حسين ماجد سلمان44912322411040096

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي عباس عبد علي حسين44922322411040100

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي محمد حسن نعمه44932322411040103

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي محمد غاوي زامل44942322411040104

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي محمد فاتح مصطفى44952322411040105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية كوثا للبنيناحيائيعمار علي سعود كاظم44962322411040108

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية كوثا للبنيناحيائيعمر عبد الحميد عباس فاضل44972322411040109

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيعيسى قحطان عيسى عيدان44982322411040110

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية كوثا للبنيناحيائيكريم دحام كريم عباس44992322411040113

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيمجتبى عدنان دفار علي45002322411040115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيمجتبى علي لطيف شهاب45012322411040116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد الباقر عبد المرتضى مخيلف عطيه45022322411040117

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد زياد عايد عبد هللا45032322411040122

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد عناد كاظم سوادي45042322411040132

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد محسن كاظم عجمي45052322411040136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى فاضل كاظم علوان45062322411040143

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيمشتاق هادي ناجي ناصر45072322411040144

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى احمد جاسم جباري45082322411040145

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0063.43اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى طالع مجذاب دهش45092322411040147

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيمنتظر صالح جليل ناهي45102322411040160

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيمهدي صالح كريم عبد45112322411040163

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57اعدادية كوثا للبنيناحيائيوليد رزاق مظهر فرهود45122322411040168

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43اعدادية كوثا للبنيناحيائيياسر محمد هاشم جمعه45132322411040171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيابراهيم طالل محمود ابراهيم45142322411041002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائياحمد علي عبد الحسين منير45152322411041004
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائياحمد قيس احمد عطا هللا45162322411041006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيامير امجد محيسن شهد45172322411041009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيامير نزار بدر صوين45182322411041010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين جواد عاشور جوده45192322411041017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى497.0071.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين عقيل غافل خضير45202322411041018

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين علي حميد جاسم45212322411041019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين فخري هادي سلمان45222322411041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحيدر راجي عبد الحسين منير45232322411041025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيزين العابدين مؤيد مرزه حرش45242322411041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيسجاد احمد عباس حسين45252322411041031

كلية اآلداب/جامعة سامراء440.0062.86اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد الرحمن وليد خضير شاهر45262322411041047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد هللا سالم بدران ابو الميخ45272322411041052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد هللا سليم حاتم حسين45282322411041053

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي احمد خضير طه45292322411041058

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي لطيف محمد جواد45302322411041067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيكرار حسن علي عبيد45312322411041072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمؤمل مسلم محسن عرجاوي45322322411041078

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد احمد وحيد دحام45332322411041079

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد ثامر خيري كاظم45342322411041081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد صادق محمد حميد45352322411041082

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد عثمان حسين سلمان45362322411041083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد هشام علي رضا45372322411041088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمقتدى غسان منعثر رحمن45382322411041100

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل617.0088.14اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائييعرب قحطان كبيسي حمد45392322411041106

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل652.0093.14اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائييوسف دافع احمد عمران45402322411041108

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسن جميل حنون محيسن45412322411042021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسن محمد نعمه محسن45422322411042025

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين سالم رمل جبر45432322411042029

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسيني هاشم خليل روج45442322411042035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء610.0087.14اعدادية الشوملي للبنيناحيائيسجاد رعد جواد كاظم45452322411042042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء594.0084.86اعدادية الشوملي للبنيناحيائيسجاد محمد كريم يوسف45462322411042046

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الشوملي للبنيناحيائيصادق مشتاق عواد كاظم45472322411042049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الشوملي للبنيناحيائيصادق منصور علي لفته45482322411042050

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الشوملي للبنيناحيائيظاهر فارس ظاهر حمود45492322411042053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعباس باسم صبر عليان45502322411042054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعبد الحسين حيدر مهدي حرش45512322411042059

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0061.57اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعبد هللا علي سليم فالح45522322411042061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعبد هللا فراس جساب بدر45532322411042062

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي كاظم خضر عبود45542322411042072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعمار طالل كاظم محمد45552322411042078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية الشوملي للبنيناحيائيكرار حيدر صادق زامل45562322411042081

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمؤمل حيدر جابر محسن45572322411042083

كلية االعالم/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمحمد حالوي عوين شخير45582322411042085
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمصطفى سعيد مرهي حافظ45592322411042095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمنتظر اثير كاظم حسين45602322411042102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمنتظر حسام هادي صالح45612322411042103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمنتظر سالم جاسم كاظم45622322411042104

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمهدي ماجد علي عناد45632322411042105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الشوملي للبنيناحيائيموسى ابراهيم نعمه حمد45642322411042108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية الشوملي للبنيناحيائييوسف يعقوب يوسف حسين45652322411042111

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد ماجد ناجي شويخ45662322411043003

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد محمد جعفر راضي45672322411043004

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية القدس للبنيناحيائيامير احمد طالب شدهان45682322411043009

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية القدس للبنيناحيائيامير اياد محمد كاظم45692322411043010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية القدس للبنيناحيائيباقر محمد دعيبل جاسم45702322411043015

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية القدس للبنيناحيائيتقي عباس حميد رغيف45712322411043018

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن جاسم درواس شليع45722322411043021

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن جاسم عبيد جاسم45732322411043022

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن عباس محمد كاظم45742322411043024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0065.71اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن علي حسين حمادي45752322411043025

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن فليح جبر صكبان45762322411043027

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن مثنى جبار عباس45772322411043028

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل595.0085.00اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين جهاد كاظم حداوي45782322411043031

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين ميثاق عبد الزهره شدهان45792322411043036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية511.0073.00اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين هادي نعمة زغير45802322411043037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى494.0070.57اعدادية القدس للبنيناحيائيحيدر فيصل حسن بجاي45812322411043039

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية القدس للبنيناحيائيراضي داخل حسن حسون45822322411043042

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية القدس للبنيناحيائيسجاد حسين عبد هللا عزوز45832322411043047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية القدس للبنيناحيائيسجاد حسين علي كريم45842322411043048

كلية الصيدلة/جامعة بابل693.0099.00اعدادية القدس للبنيناحيائيسجاد سلمان تالي سريسح45852322411043050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى442.0063.14اعدادية القدس للبنيناحيائيسالم حاتم رحيم حاجم45862322411043054

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية القدس للبنيناحيائيعباس عبد الحسين جبار علي45872322411043062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي نزار عبد االمير حمزة45882322411043073

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي وحيد شياع نايف45892322411043074

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية القدس للبنيناحيائيغيث عماد عبد القيوم حسن45902322411043075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية القدس للبنيناحيائيقاسم عايد عبيد هادي45912322411043078

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0064.14اعدادية القدس للبنيناحيائيقاسم عبيس كطران هاشم45922322411043079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية القدس للبنيناحيائيقاسم محمد كاظم صكبان45932322411043081

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية القدس للبنيناحيائيكاظم رزاق صالح عبيس45942322411043083

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد تقي نوماس جفات عداي45952322411043090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد صباح حسين جواد45962322411043094

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين رحيم جبر45972322411043096

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد ناظم سعيد ايدام45982322411043099

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0088.00اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد ناظم طهيلي سالم45992322411043100

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية القدس للبنيناحيائيمرتضى حسين علي كريم46002322411043103

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29اعدادية القدس للبنيناحيائيمرتضى فراس كاظم حسين46012322411043104
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كلية القانون/جامعة بابل606.0086.57اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى سلمان جالب عنيد46022322411043106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى عصام محمد خلخال46032322411043107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29اعدادية القدس للبنيناحيائيمقتدى حاكم مرود حرجان46042322411043109

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية القدس للبنيناحيائيمقتدى محمد محسن كريم46052322411043111

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية القدس للبنيناحيائيمنتظر عجمي عبيد فضيل46062322411043113

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل664.0094.86ثانوية حلب للبنيناحيائيباقر عبد هللا حسن ناجي46072322411044004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71ثانوية حلب للبنيناحيائيحسين محمد جاسم محمد46082322411044006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية حلب للبنيناحيائيحيدر علي مهدي جاسم46092322411044007

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29ثانوية حلب للبنيناحيائيزيد رزاق جواد كاظم46102322411044008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية حلب للبنيناحيائيسجاد عهد علي عبد الشهيد46112322411044012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية حلب للبنيناحيائيعباس حسن كاظم عبيدان46122322411044015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية حلب للبنيناحيائيعقيل وهاب رزوقي عبد46132322411044017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية حلب للبنيناحيائيعلي حيدر جواد كاظم46142322411044019

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86ثانوية حلب للبنيناحيائيعلي رأفت جاسم محمد46152322411044020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57ثانوية حلب للبنيناحيائيمرتضى مؤيد جاسم محمد46162322411044027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط503.0071.86ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيامير محمد محمود مجبل46172322411045003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627.0089.57ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيامير مضر ابراهيم مسير46182322411045004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيتقي زهير هاشم عزيز46192322411045005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيحسين رفل محمد صادق46202322411045008

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم محمد46212322411045012

كلية اآلداب/جامعة بابل517.0073.86ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيحسين فاضل حامد كاظم46222322411045014

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعباس فاضل عبيس جار هللا46232322411045019

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم551.0078.71ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعبد هللا شهيد عبيد وناس46242322411045022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0066.00ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعبد هللا مضر ابراهيم مسير46252322411045024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعلي رحيم جاسم كاظم46262322411045029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمحمد احمد حسين عليوي46272322411045036

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمرتضى مشعل عبيد عسل46282322411045040

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمقتدى علي عبد الحسين خفيف46292322411045041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائياحمد عامر عبد الكاظم مزهر46302322411046004

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية المؤمل للبنيناحيائياحمد علي جبر محسن46312322411046005

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيامير جواد حسين جواد46322322411046009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيامير راجح محيسن عبيد46332322411046011

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية المؤمل للبنيناحيائيامير سليم جبر فرحان46342322411046013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيامين عصام حمزه ناجي46352322411046021

كلية القانون/جامعة بابل619.0088.43اعدادية المؤمل للبنيناحيائيجواد مؤيد كاظم شناوه46362322411046024

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسنين صاحب شبيب عبد الرضا46372322411046026

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسنين فالح حسن عبد46382322411046027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسنين وسام عبد الكاظم حمزة46392322411046029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين بدوي حبيب محيسن46402322411046031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية550.0078.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين حاكم عسر جديع46412322411046032

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين حامد جاسم محمد46422322411046033

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين سمير حسين دوهان46432322411046036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين عبد الرضا حيوان صاحب46442322411046038
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كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين علي خريبط عوده46452322411046041

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين محسن علوان صكبان46462322411046046

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحيدر جمال عبيس شمباره46472322411046049

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحيدر خليل راوي سبع46482322411046051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحيدر سعد عزيز حسين46492322411046054

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيذو الفقار راجح كاظم كيطان46502322411046057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيرضا حسين عبد عليوي46512322411046059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيرضا معتصم عبد االمير حمزه46522322411046064

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيزيد جاسم محمد جاسم46532322411046066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد بهجت حميد ضايف46542322411046067

كلية اآلداب/جامعة واسط489.0069.86اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد حيدر حسين عبيد46552322411046069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد ستار سالم مكي46562322411046070

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد عباس رزاق حميد46572322411046072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس حامد غافل حميد46582322411046082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس عالء عبد زيد صالح46592322411046087

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس علي عبد الساده سلمان46602322411046088

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد موحان عواد46612322411046091

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء595.0085.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد هللا موسى عبيد عباده46622322411046095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد هللا ناصر حمزه موسى46632322411046096

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي اكبر حسن عبد الحسين محمد46642322411046098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0079.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حامد جالب صفر46652322411046100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حميد عبد الرضا عبد46662322411046101

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي شاكر جبار عليوي46672322411046106

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى439.0062.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي صاحب جمعه عبد46682322411046108

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي صادق حميد جاسم46692322411046109

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي كريم مليوي جواد46702322411046115

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي مزعل حسين علي46712322411046116

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيقاسم حمد عبار غازي46722322411046124

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم564.0080.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيقاسم عواد امير غالي46732322411046128

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيكاظم امجد كاظم زغير46742322411046129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل593.0084.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيكاظم يعقوب يوسف خضير46752322411046131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيماهر حامد شاطي كاظم46762322411046139

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء601.0085.86اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمجتبى حسن نواي فرحان46772322411046140

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمجتبى هيثم عبد الكاظم حمزه46782322411046142

كلية اآلداب/جامعة واسط485.0069.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد باقر باسم حسين عبيد46792322411046143

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى462.0066.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد رحيم هادي محمد46802322411046148

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد رسول جواد كاظم46812322411046149

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمرتجى محمد مسلم كاظم46822322411046160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمصطفى سعود سلمان عيدان46832322411046167

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء564.0080.57اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمصطفى محيل داود مراد46842322411046171

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمقتدى صافي كريم نجم46852322411046172

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية المؤمل للبنيناحيائيياسر عامر عبد الكاظم مزهر46862322411046182

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية الطبري للبنيناحيائياحمد حسن خريبط حران46872322411047002

298 من 109صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الطبري للبنيناحيائياحمد حسين محي كاطع46882322411047003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية الطبري للبنيناحيائيامير عثمان عارف نوري46892322411047005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية الطبري للبنيناحيائيباقر عقيل نعمه سرهيد46902322411047006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية الطبري للبنيناحيائيحسين حسن محمد جالب46912322411047010

كلية العلوم/جامعة بابل618.0088.29اعدادية الطبري للبنيناحيائيحيدر باسم وحيد كاظم46922322411047016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الطبري للبنيناحيائيزيد اسعد علوان حبيب46932322411047018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الطبري للبنيناحيائيزيد حميد كحيط فارس46942322411047022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الطبري للبنيناحيائيزيد خالد تكليف كاطع46952322411047023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الطبري للبنيناحيائيزيد عالء نوري حسين46962322411047026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية الطبري للبنيناحيائيزيد علي عبد الزهره حسن46972322411047027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الطبري للبنيناحيائيزيد كريم كعيد كناص46982322411047030

كلية العلوم/جامعة بابل628.0089.71اعدادية الطبري للبنيناحيائيسجاد حسين عبد علي صكبان46992322411047032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية الطبري للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم محمد47002322411047034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الطبري للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الخضر حسن47012322411047041

كلية الفقه/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الطبري للبنيناحيائيعباس يوسف كطران محمود47022322411047042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الطبري للبنيناحيائيعبد هللا حبيب طاهر منصور47032322411047043

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الطبري للبنيناحيائيعلي حسن محمد جالب47042322411047045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الطبري للبنيناحيائيعلي عامر سمير حميد47052322411047046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى445.0063.57اعدادية الطبري للبنيناحيائيعلي عباس عبد الزهره حسن47062322411047047

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الطبري للبنيناحيائيفيصل حسين كحيط فارس47072322411047053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الطبري للبنيناحيائيكرار رضا خلخال شحاته47082322411047057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الطبري للبنيناحيائيكرار طالب مهدي علي47092322411047058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الطبري للبنيناحيائيليث حميد علي عطشان47102322411047059

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0091.43اعدادية الطبري للبنيناحيائيمجتبى محمد عبد الكاظم كريم47112322411047061

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الطبري للبنيناحيائيمحمد خضير زغير عبد47122322411047066

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية الطبري للبنيناحيائيمحمد عبد الحمزه كاظم عبود47132322411047068

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الطبري للبنيناحيائيمحمد علي عباس عاشور47142322411047070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية الطبري للبنيناحيائيمرتضى كاظم عيسى حسوني47152322411047071

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الطبري للبنيناحيائيمنتظر محسن علي فازع47162322411047081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل622.0088.86اعدادية الطبري للبنيناحيائيمنتظر ميثم حسن عبد الحسين47172322411047082

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الطبري للبنيناحيائيمنتظر يوسف حسين حميدي47182322411047083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية الطبري للبنيناحيائيهاشم احمد سالم كريم47192322411047085

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائياسامة جواد كاظم جريو47202322411048004

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيامير عباس حسين كاظم47212322411048005

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0061.43للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيعباس عادل هادي وزير47222322411048011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيعلي اياد محمد حنون47232322411048014

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيعلي عدنان عواد خشان47242322411048016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء464.0066.29للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيمحمد علي رزاق عبد الزهرة47252322411048020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيمصطفى عادل جاسم عبد علي47262322411048023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائييوسف عامر خيري محمد47272322411048024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيبشار سجاد اسماعيل ختالن47282322411049007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحامد عبد هللا حسين عبد هللا47292322411049009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحسين حمزه جواد كاظم47302322411049011
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحسين عامر هدهود علوان47312322411049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحسين مناف حاتم حمزه47322322411049015

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم الزم كاظم47332322411049025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي اياد خضير عباس47342322411049032

كلية التمريض/جامعة المثنى673.0096.14ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي راهي هاتف عبد االمير47352322411049034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي سالم عبد الساده عبد الحسن47362322411049038

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيغيث وليد كاظم هادي47372322411049040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيفرقد محمد خلف تايه47382322411049041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمجتبى احمد عبد الحسين عبد47392322411049042

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد حسين جهاد سلمان47402322411049044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0075.86ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد حمزة عبد زيد حسين47412322411049045

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل566.0080.86ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد صادق اسماعيل ختالن47422322411049049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد مناف حاتم حمزه47432322411049051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيياسين مصطفى مالك راجي47442322411049057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية التراث للبنيناحيائيحسن منصور حمزه ناصر47452322411050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71ثانوية التراث للبنيناحيائيحسين طالب عبيس كريم47462322411050013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية التراث للبنيناحيائيسجاد باسم عيدان مطلك47472322411050019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية التراث للبنيناحيائيطاهر فاخر جاسم جمعه47482322411050023

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية التراث للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد نجم لفته47492322411050024

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0078.86ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي عباس عبد عيدان47502322411050028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي فائز لفته عبود47512322411050030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي قاسم علي حسين47522322411050031

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية التراث للبنيناحيائيكرار اكرم كاظم حسن47532322411050035

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية التراث للبنيناحيائيمحمد صادق باسم سالم عبيد47542322411050039

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية التراث للبنيناحيائيمحمد علي تحسين محمد جاسم47552322411050041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية التراث للبنيناحيائيمرتضى حسين كاظم جفال47562322411050043

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71ثانوية التراث للبنيناحيائيمقتدى فالح حسن حسين47572322411050049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية التراث للبنيناحيائييوسف ميثم حسن كويس47582322411050053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيآدم غالب نعمه بريس47592322411051001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائياحمد اكرم علي غزال47602322411051002

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائياحمد وليد جبار فرحان47612322411051003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيصالح عبد الكريم علي احمد47622322411051011

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيمازن علي احمد جميل47632322411051020

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيمحسن حيدر ميسون تايه47642322411051022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيمحمد ضياء مسعود شبيب47652322411051024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيمحمد قاسم حمد موسى47662322411051026

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيمحمد نصيف جاسم دبي47672322411051027

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيمرتضى محمد حسن عبود47682322411051028

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائيياسر عبد الرزاق هادي جنديل47692322411051034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائييوسف كريم ابراهيم حسين47702322411051035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيجعفر صادق عايد جاسم47712322411052003

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيحسين فائز عباس حسن47722322411052006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي محسن حميد عبيس47732322411052011
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيهاشم حسن عوده عبيس47742322411052015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية الدرعية للبنيناحيائيحسين كاظم مظلوم حسين47752322411053009

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0078.00ثانوية الدرعية للبنيناحيائيزيد عامر نجم عبيد47762322411053010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الدرعية للبنيناحيائيسجاد فالح حسن حمود47772322411053011

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71ثانوية الدرعية للبنيناحيائيعباس مديح سلمان كاظم47782322411053016

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمحمد سعد كاظم خضير47792322411053020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمحمد صالح عزيز كاظم47802322411053021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمحمد عباس فرحان نايف47812322411053022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية الكرار للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم جاسم47822322411054003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية الكرار للبنيناحيائيمحمد حسين عيدان علي47832322411054009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية الكرار للبنيناحيائيمصطفى عباس حمزه عمران47842322411054011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية الكرار للبنيناحيائيمنتظر احسان عيسى جاسم47852322411054012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.4497.21ثانوية بابل للبنيناحيائيابراهيم عبد الرزاق حلبوص مهاوش47862322411056002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.4098.20ثانوية بابل للبنيناحيائيابراهيم مهدي يعكوب كزار47872322411056004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0074.71ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد حازم ياسين مزعل47882322411056005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل496.0070.86ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد عامر عبادي عليوي47892322411056006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل664.6894.95ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد علي مجيد سعيد47902322411056008

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.2874.04ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد فارس مكي اسماعيل47912322411056010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.2893.18ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد كاظم رمح كاظم47922322411056012

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.1685.02ثانوية بابل للبنيناحيائياسد عمار حسن كاظم47932322411056015

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.5699.94ثانوية بابل للبنيناحيائيامير احمد غني ناجي47942322411056017

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى644.8892.13ثانوية بابل للبنيناحيائيامير عاد كاظم عمران47952322411056019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.4086.34ثانوية بابل للبنيناحيائيامير عصام حميد كعيد47962322411056020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.6897.53ثانوية بابل للبنيناحيائيامير محمد وسام كظوم47972322411056022

كلية اللغات/جامعة بغداد582.6483.23ثانوية بابل للبنيناحيائيبارق رعد سالم حسين47982322411056024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل511.1273.02ثانوية بابل للبنيناحيائيبهاء الدين عادل مظفر صالح47992322411056026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.1299.73ثانوية بابل للبنيناحيائيتميم عماد وحيد مشعل48002322411056027

كلية الطب/جامعة بغداد713.84101.98ثانوية بابل للبنيناحيائيحارث فراس ماجد تكليف48012322411056029

كلية القانون/جامعة بابل605.1286.45ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن حسين علي محمد48022322411056031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.2494.18ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن رعد حمزة كريم48032322411056032

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن عالء حمزة حسن48042322411056034

كلية التمريض/جامعة المثنى674.2896.33ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن عالء كامل خلف48052322411056035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.9296.56ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن ياس خضير عبد هللا48062322411056036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء657.3293.90ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين اياد غالب علي48072322411056037

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.9285.56ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين عامر علي صاحب48082322411056038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين يعرب حاتم حمود48092322411056039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين حيدر مهدي جوده48102322411056043

كلية العلوم/جامعة بابل646.0092.29ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء حسين عبد48112322411056045

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل664.2094.89ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء حمزة حسن48122322411056046

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل636.0890.87ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء كاظم عبد48132322411056047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء محسن عبد الحسين48142322411056048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.7674.68ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء موسى محمد حسن48152322411056049

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.3284.76ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين فرقد وحودي سلمان48162322411056052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.9668.99ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين وقاص سعد هدول48172322411056055

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.2892.90ثانوية بابل للبنيناحيائيحيدر فاضل عباس علي48182322411056060

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0082.57ثانوية بابل للبنيناحيائيذو الفقار عباس جاسم محمد علي48192322411056062

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0883.73ثانوية بابل للبنيناحيائيرضا جبار رزوقي جابر48202322411056064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.5291.93ثانوية بابل للبنيناحيائيرضا مثنى غالب فليح48212322411056065

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0870.58ثانوية بابل للبنيناحيائيزيد كامل علوان عبد الحسين48222322411056068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.8091.69ثانوية بابل للبنيناحيائيسجاد فاضل عبد العباس نجم48232322411056072

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل677.8896.84ثانوية بابل للبنيناحيائيسجاد مكي هادي عمران48242322411056073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية بابل للبنيناحيائيشاهي حسين شاهي عبود48252322411056075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29ثانوية بابل للبنيناحيائيظاهر باسل حسين كاظم48262322411056077

كلية الطب/جامعة بابل703.52100.50ثانوية بابل للبنيناحيائيعباس احمد عباس محمد48272322411056078

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29ثانوية بابل للبنيناحيائيعباس صباح عبد الحسن ابراهيم48282322411056079

كلية الطب/جامعة بابل709.32101.33ثانوية بابل للبنيناحيائيعباس ضاري حاتم عبد علي48292322411056080

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل561.8480.26ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد الرحمن ميثم مزهر حسن48302322411056084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل614.3687.77ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد الرضا عباس عبيد حسين48312322411056085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.8496.98ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا حسن هاشم كريم48322322411056089

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0082.00ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا حسين حمزة رشيد48332322411056090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.2879.04ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا غيث فالح كريم48342322411056096

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا وضاح عادل عبد الحسين48352322411056099

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.3285.76ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي احمد مجيد رحيم48362322411056102

كلية الطب/جامعة بابل707.00101.00ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي احمد هادي عباس48372322411056103

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي بشار عباس جليل48382322411056109

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0878.01ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي جودت عبد الكاظم خادم48392322411056111

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0480.15ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حسن عمران هزاع48402322411056115

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل566.5680.94ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حسين مردان حمود48412322411056116

كلية الطب/جامعة بابل713.84101.98ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عقيل عبد االله عبد الجواد48422322411056121

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.3295.62ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عمار محسن كريدي48432322411056122

كلية الطب/جامعة بابل709.56101.37ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي فاضل عباس ابراهيم48442322411056123

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.6893.95ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي فراس محمد عبد الرضا48452322411056124

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي كريم عباس نجم48462322411056127

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية640.2091.46ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد شهاب احمد48472322411056128

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء459.3265.62ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد موسى حمد48482322411056129

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.5273.36ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي نجدت غازي صابر48492322411056130

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء462.0066.00ثانوية بابل للبنيناحيائيعمار يوسف عبد الهادي عبد الرضا48502322411056133

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء506.5272.36ثانوية بابل للبنيناحيائيغيث عقيل هاتف عبيد48512322411056134

كلية الطب/جامعة بابل711.52101.65ثانوية بابل للبنيناحيائيفاضل محمود سامي محمود48522322411056136

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار حيدر علي محمد48532322411056138

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.3291.76ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار حيدر محمد عباس48542322411056139

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.1684.45ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار حيدر محمود احمد48552322411056140

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.9694.28ثانوية بابل للبنيناحيائيكريم محمد كريم رزوقي48562322411056142

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.9697.42ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد احمد موسى حبيب48572322411056147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل615.9687.99ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد اسعد غانم حاجم48582322411056149

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية534.8876.41ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد الجواد عقيل حسن عبد الكاظم48592322411056150
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كلية الطب/جامعة ذي قار697.5699.65ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد باقر حميد عبد المجيد عبد هللا48602322411056152

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل684.0097.71ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد جواد حسين عبد االمير48612322411056153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد حازم حسين كاظم48622322411056154

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد حسن قاسم جابر48632322411056155

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.7286.39ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد حسن محمد حامد48642322411056156

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد حيدر علي محمد48652322411056158

كلية الطب/جامعة بابل703.20100.46ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد حيدر علي مرزه48662322411056159

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء519.3674.19ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد حيدر فرهود ناجي48672322411056160

كلية الطب/جامعة بابل713.76101.97ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد زيد رؤف عودة48682322411056163

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.2897.47ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد سعدون عبد هللا عودة48692322411056164

كلية الطب/جامعة بغداد712.96101.85ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد سالم محي رباط48702322411056165

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.4071.20ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد صالح عباس حسون48712322411056166

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد عصمت طارق خليل48722322411056168

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.2096.74ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد عقيل كشاش غالي48732322411056169

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل586.4083.77ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد علي موسى حمد48742322411056170

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد كامل علوان عبد الحسين48752322411056174

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد هشام عبد االمير حسن48762322411056178

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد وسام كاظم مزعل48772322411056179

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.5671.51ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى فائق محمود حمود48782322411056180

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57ثانوية بابل للبنيناحيائيمسار رائد سهام كاظم48792322411056182

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0894.44ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى حسين محمد علي رفيق48802322411056184

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528.0875.44ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى خالد فاضل حسن48812322411056187

كلية الطب/جامعة بابل703.44100.49ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى عامر نصر عبد علي48822322411056189

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.6096.09ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الكاظم دليمي48832322411056191

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.1297.73ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى منعم عباس كاظم48842322411056192

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0864.15ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى نسيم عبد االله زيدان48852322411056193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى وليد تركي عبد الحسين48862322411056194

كلية الطب/جامعة بغداد710.20101.46ثانوية بابل للبنيناحيائيمقتدى عالء صابر مطلب48872322411056195

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.1681.59ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر حسين حليم صالح48882322411056197

كلية التمريض/جامعة بابل677.3696.77ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر رحيم هادي هاتف48892322411056199

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.6094.94ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر علي محمد منجي48902322411056200

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر محمد علي سلمان48912322411056201

كلية التمريض/جامعة ميسان669.8895.70ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر محمد علي علوان48922322411056202

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر مهند عبد الرضا شيخان48932322411056204

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.6098.09ثانوية بابل للبنيناحيائيمهند حيدر حسين ناصر48942322411056205

كلية طب حمورابي/جامعة بابل702.52100.36ثانوية بابل للبنيناحيائيمهيمن بهاء حمدي حكيم48952322411056206

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.8086.11ثانوية بابل للبنيناحيائينور الدين صباح خضير حمزة48962322411056208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل506.2472.32ثانوية بابل للبنيناحيائيوئام علي محمد عباس48972322411056209

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.7686.11ثانوية بابل للبنيناحيائيياسر عمار جواد كاظم48982322411056212

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية البشائر للبنيناحيائيبالل فاهم جبر حمادي48992322411057006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0074.00ثانوية البشائر للبنيناحيائيحسن عبد الجبار منخي عداي49002322411057008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل634.0090.57ثانوية البشائر للبنيناحيائيحمزه ثامر عبد هللا حمزه49012322411057012

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14ثانوية البشائر للبنيناحيائيحمزه حسن داخل طاهر49022322411057014
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية البشائر للبنيناحيائيسجاد انور عبد الزهره لفته49032322411057019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل610.0087.14ثانوية البشائر للبنيناحيائيسجاد وميض حسين كريم49042322411057022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية البشائر للبنيناحيائيعبد الرحمن فائق عمران ياس49052322411057027

كلية التمريض/جامعة بابل683.0097.57ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي احسان محمد حبيب49062322411057029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي حاتم محسن حمزه49072322411057031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي حسين مؤيد عبد االمير49082322411057032

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي رياض جواد كاظم49092322411057035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي طارق محمد شاكر49102322411057037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي عبد الصاحب مصطفى احمد49112322411057038

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي محمد علي لفته49122322411057040

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية البشائر للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الغني كتاب49132322411057047

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء551.0078.71ثانوية البشائر للبنيناحيائيمحمد صفاء كاظم حمزه49142322411057050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية البشائر للبنيناحيائيمحمد يحيى حسين كريم49152322411057052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية البشائر للبنيناحيائيمحمود احمد شاكر محمد49162322411057053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية520.0074.29ثانوية البشائر للبنيناحيائيمرتضى رحيم مهجهج كاظم49172322411057055

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0081.86ثانوية البشائر للبنيناحيائيمقتدى اياد عباس كريم49182322411057061

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.8094.11ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد علي حرفش عيدان49192322411058002

كلية الطب/جامعة بابل712.68101.81ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد محمد حسن علي49202322411058003

كلية الطب/جامعة بابل704.96100.71ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيآمير حيدر توفيق حميد49212322411058004

كلية الطب/جامعة بابل705.52100.79ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأيهم كاظم حاكم بعيوي49222322411058005

كلية التمريض/جامعة بابل675.2096.46ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيابو الفضل ميثم نجم عبيد49232322411058007

كلية الطب/جامعة بابل704.12100.59ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد أنس عبد االمير كاظم49242322411058008

كلية الطب/جامعة بابل711.84101.69ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد انيس مجيد رشيد49252322411058009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.8083.11ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد حسن علي لفته49262322411058010

كلية الطب/جامعة بابل707.92101.13ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد حسين مكصد محمد49272322411058011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.9696.28ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد حيدر عبد االمير عباس49282322411058012

كلية الطب/جامعة بابل712.68101.81ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد حيدر عدام حمزه49292322411058013

كلية الطب/جامعة بابل706.84100.98ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد صامد عبد الزهره لفته49302322411058014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد علي جابر عبد الصاحب49312322411058016

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد علي حسن محمد49322322411058017

كلية اآلداب/جامعة بابل616.4888.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد علي حلبوص مهاوش49332322411058018

كلية الطب/جامعة بابل701.28100.18ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد محمد نصيف جاسم49342322411058020

كلية العلوم/جامعة بابل605.0086.43ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد منير علي خضير49352322411058021

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء567.5281.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالحسن صالح عبد الحسن غازي49362322411058024

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.7698.97ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالحسن علي حمزه علوان49372322411058025

كلية الطب/جامعة بابل711.92101.70ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالحسين علي جواد كاظم49382322411058026

كلية الطب/جامعة بابل708.52101.22ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيامير مؤيد عالء رحيم49392322411058028

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.4494.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيامين سرمد عبد الرزاق حسين49402322411058030

كلية الطب/جامعة بابل714.00102.00ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيبشار مازن محمد حسين49412322411058032

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0499.72ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيتمار ماجد عبد الرحمن عبد الحسن49422322411058033

كلية الطب/جامعة بابل711.84101.69ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيجعفر طاهر خيري عبد49432322411058036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.28100.61ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسام اشرف سعد محمد علي49442322411058039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن انمار ضياء عبد الكريم49452322411058040
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كلية الطب/جامعة بابل704.44100.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن جابر رسول عباس49462322411058041

كلية الطب/جامعة بابل703.84100.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن جعفر عبد الزهره مفجع49472322411058042

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل550.2478.61ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن حيدر خلف حميد49482322411058043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية575.1682.17ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن ستار خليل برهي49492322411058044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر522.8474.69ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن علي عبد الحليم كاظم49502322411058045

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.4494.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن ليث ناصر حسين49512322411058046

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.3295.19ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين امجد حاتم عبيد49522322411058047

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.6095.09ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين حسام عبد مسلم حسن49532322411058049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.6493.52ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين فالح حسن عباس49542322411058050

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.4098.77ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين حليم كريم علي49552322411058051

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد559.5679.94ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين علي كاظم جواد49562322411058052

كلية الطب/جامعة بابل713.00101.86ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين مشتاق طالب عبيد49572322411058054

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0498.58ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين مصطفى هادي فاضل49582322411058055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.4884.50ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين معمر عباس يوسف49592322411058056

كلية الطب/جامعة بابل703.68100.53ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدر باسم محمد حسن عرسان49602322411058057

كلية الطب/جامعة بابل708.44101.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدر نمير عبد االمير حميد49612322411058058

كلية الطب/جامعة ميسان697.6899.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيديار عباس سعيد عبد49622322411058060

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.2893.61ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيذو الفقار عقيل عيسى عبد49632322411058061

كلية الطب/جامعة بابل709.44101.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيرضا حسين فالح حسين49642322411058062

كلية الطب/جامعة بابل701.36100.19ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيرضا علي حامد كعيد49652322411058063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.2497.18ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد تميم جبار عبد الحسين49662322411058064

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.4096.77ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد رائد عبد زيد داخل49672322411058066

كلية الطب/جامعة بابل707.92101.13ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد نهاد كاظم هاشم49682322411058069

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.4884.64ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين محمد كاظم خيري49692322411058070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0497.29ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين محمد يحيى حمزه49702322411058071

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.68100.10ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيشهاب محمد شهاب احمد49712322411058074

كلية الطب/جامعة بابل713.00101.86ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيطه حيدر عباس مهدي49722322411058075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.4497.49ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس حيدر محسن شاكر49732322411058076

كلية الطب/جامعة بابل705.20100.74ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس ربيع محمد سعيد ديكان49742322411058077

كلية الطب/جامعة بابل712.84101.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس سليم جاسم عباس49752322411058078

كلية الطب/جامعة بابل711.68101.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا أحمد حميد جابر49762322411058080

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.4077.20ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد صالح حسن49772322411058081

كلية الطب/جامعة بابل703.60100.51ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا ثامر علوان عبيس49782322411058082

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.1699.31ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا حسنين عبد الستار جبار49792322411058083

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.5298.79ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا زيد عبد المجيد حسين49802322411058086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0497.01ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا ضياء باقر رحيم49812322411058087

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.8499.12ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا عامر عبد هللا عجرش49822322411058088

كلية الطب/جامعة نينوى695.2899.33ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعطاء الحسين هشام عبد الساده حمزه49832322411058090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي أحمد ابراهيم سلمان49842322411058091

كلية الطب/جامعة بابل708.92101.27ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي احمد عبد الزهره جياد49852322411058092

كلية الطب/جامعة بابل705.84100.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي احمد علي حسين49862322411058093

كلية الطب/جامعة نينوى695.6099.37ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي احمد علي مجيد49872322411058094

كلية الطب/جامعة بابل704.44100.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي الهادي يقظان ياسر علي49882322411058095
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كلية الطب/جامعة بابل711.76101.68ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي بشار محمد امين49892322411058096

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.9285.56ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حامد مجيد عبد االمير49902322411058098

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.9299.99ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حسن عبيد علوان49912322411058099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.8889.84ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حسين عبد الكريم محمد49922322411058100

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.9697.85ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حيدر شوكت عباس49932322411058102

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.9298.85ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حيدر كاظم حسن49942322411058103

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.8498.41ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رائد صبحي فليح49952322411058104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية597.4885.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رياض راضي حساني49962322411058106

كلية الطب/جامعة بابل705.52100.79ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رياض ناصر حسين49972322411058107

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.4498.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي سامر فاضل عبد الكاظم49982322411058109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.7698.39ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي سويد فيصل عباس49992322411058110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.4096.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي طالل تحسين علي50002322411058112

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.6093.94ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عبد الكريم علي لفته50012322411058113

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0492.15ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عماد عبيد عمران50022322411058114

كلية الطب/جامعة بابل713.68101.95ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عيسى محسن علي50032322411058115

كلية الطب/جامعة بابل702.12100.30ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد هللا جبر50042322411058119

كلية الطب/جامعة بابل707.76101.11ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي مهند حمودي حبيب50052322411058121

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل687.4098.20ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي ناطق عبد العظيم مجيد50062322411058122

كلية الطب/جامعة بغداد708.12101.16ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي هادي عبيس مرزوق50072322411058123

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.8096.83ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيليث منتصر محمد سلمان50082322411058126

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.4497.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمؤمل بشير عبد الوهاب جواد50092322411058127

كلية الطب/جامعة بابل711.68101.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمؤمل حيدر جبار محمد50102322411058128

كلية الطب/جامعة بابل707.84101.12ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمجتبى احمد جاسم نصيف50112322411058129

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.2099.74ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمجتبى خليل ابراهيم حبيب50122322411058130

كلية الطب/جامعة ميسان697.4499.63ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد احمد خالد عبد الحسين50132322411058131

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.1296.73ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد احمد فاضل شاكر50142322411058132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.6097.94ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد بسام محمود ايوب50152322411058137

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.7298.82ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد جمال حسوني سلمان50162322411058138

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.4896.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد جهاد خضير كاظم50172322411058139

كلية الطب/جامعة بابل707.44101.06ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حارث فتحي حميد50182322411058140

كلية الطب/جامعة بابل702.84100.41ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حازم ذياب كاظم50192322411058141

كلية الطب/جامعة بابل711.84101.69ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حازم ناظم حسين50202322411058142

كلية الطب/جامعة بابل712.00101.71ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حسن مزهر عبد االمير50212322411058143

كلية الطب/جامعة بابل713.76101.97ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حسنين كامل حسن50222322411058144

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حيدر ضياء رشيد50232322411058145

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.8494.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد خضير عباس مال هللا50242322411058146

كلية العلوم/جامعة بابل640.5691.51ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد سالم عبد هللا علي50252322411058147

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.2496.18ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد صادق حمزه محسن50262322411058148

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.8497.41ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد صالح عبد عبد هللا50272322411058149

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.5292.93ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد صفاء محمد عشبه50282322411058150

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل669.5695.65ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد طالل عبد الحمزه عمران50292322411058151

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.9295.70ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد عباس جاسم عبد الشهيد50302322411058152

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.3299.62ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي جواد عبد50312322411058153
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.9296.13ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي فاضل نشمي جمال50322322411058154

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.9286.13ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي كريم عبد الحسين50332322411058155

كلية الطب/جامعة بابل701.68100.24ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد غيث عبد العباس باقر50342322411058156

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل694.4499.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد فائز حسين هاشم50352322411058157

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.4498.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد قيس عبد الرحمن محيميد50362322411058158

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.3699.77ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد لؤي صادق جابر50372322411058159

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.7296.53ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد مهند جليل ابراهيم50382322411058160

كلية الطب/جامعة بابل700.92100.13ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد وسام عبد الحمزه مسلم50392322411058161

كلية الطب/جامعة بابل701.84100.26ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد ياسين كريم احمد50402322411058162

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.2898.18ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى حسام عبد الحسين سعيد50412322411058163

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.7692.68ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى مقداد عباس مكي50422322411058164

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.8095.26ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمسلم احمد مسلم كريم50432322411058165

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.9698.71ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى احمد مالك هاشم50442322411058167

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.8898.98ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى عبد العباس علي كاظم50452322411058172

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.6096.66ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى علي حسين كاظم50462322411058173

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.6098.80ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى مؤيد شدهان جاسم50472322411058174

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.2895.90ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى مازن علي جابر50482322411058175

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل603.0086.14ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمنتظر عالء آحمد جاسم50492322411058176

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.5697.08ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمهيمن احمد محمد جاسم50502322411058177

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.6898.53ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيهشام محمد عبد الزهره صالح50512322411058178

كلية الطب/جامعة بابل713.92101.99ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر خالد فيصل هيدي50522322411058180

كلية الطب/جامعة بابل708.68101.24ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر مازن عبد الكاظم عمران50532322411058181

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.2899.61ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر مهند كامل جبر50542322411058183

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.12100.02ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسين حسين عبد الكاظم حمد50552322411058184

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.8099.97ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييحيى سنان داود عبد الرزاق50562322411058185

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل553.4879.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف احمد هادي احمد50572322411058186

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية627.6889.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف عرفان رسول محمد رضا50582322411058188

كلية الطب/جامعة بابل713.04101.86ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف علي عبد حسن50592322411058189

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف علي كيفي مطلوب50602322411058190

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.3296.62ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف محمد عبد المهدي صاحب50612322411058191

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيباقر حيدر كاظم هاشم50622322411059004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيحيدر سعيد كاظم محمد50632322411059013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيزيد محمد غازي عبيد50642322411059018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل640.0091.43ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيعلي محمد غازي عبيد50652322411059031

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيمحمد كاظم حمادي حمزه50662322411059038

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيمسلم سالم حسين لفته50672322411059041

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيمصطفى قحطان خضير حسون50682322411059044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيمنتظر محمد هاشم علوان50692322411059048

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل565.0080.71ثانوية الشهيد الصدر للبنيناحيائيمهدي حسن جهاد بخيت50702322411059050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623.0089.00ثانوية االبرار للبنيناحيائياحمد الصادق هادي عبد الحمزة رويعي50712322411060003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية االبرار للبنيناحيائياحمد قاسم حسن عبد هللا50722322411060008

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية االبرار للبنيناحيائيجالل سليم منصور نايف50732322411060013

كلية القانون/جامعة بابل574.0082.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسن فرحان جاسم حسين50742322411060017
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسن فالح وهاب علي50752322411060018

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين ركان نوماس حمد50762322411060024

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين عبد داود عجيل50772322411060026

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين عالء رحيم صالل50782322411060028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين غانم دليل وداي50792322411060032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين مراح كاظم محمد50802322411060034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية528.0075.43ثانوية االبرار للبنيناحيائيحيدر حبيب عيدان مزعل50812322411060037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية االبرار للبنيناحيائيسلطان عدنان حسن جاسم50822322411060046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية االبرار للبنيناحيائيعادل علي هادي عبود50832322411060052

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيعباس فاضل جدعان اركاب50842322411060057

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية االبرار للبنيناحيائيعبد الرحمن حبيب حسيب شرهان50852322411060059

كلية الطب/جامعة القادسية704.00100.57ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي االكبر يوسف مبدر احميد50862322411060063

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي حسام هاشم كاطع50872322411060065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي عدنان عجعيش جواد50882322411060071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية االبرار للبنيناحيائيقاسم محمد دايخ عبد هللا50892322411060080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيكرار عداي خلبوص كشمر50902322411060087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية االبرار للبنيناحيائيكرار كامل جياد كاظم50912322411060088

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية االبرار للبنيناحيائيمثال ناظم سعدون راضي50922322411060090

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد حسين علي لفته50932322411060095

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية االبرار للبنيناحيائيمهيمن طالب نور شبيب50942322411060112

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائياحمد انور سليم عبد الواحد50952322411061003

كلية الصيدلة/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائياحمد حسن فرحان صكبان50962322411061004

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائياحمد محمد عبد الحمزه حسن50972322411061011

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيامير خلدون ضمير رحيم50982322411061017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيباقر مازن صاحب مهدي50992322411061019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار617.0088.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسن عبد السميع جاسم عبد الزهره51002322411061023

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين ايهاب كاظم عبد51012322411061027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين حسام عبد العباس علي51022322411061028

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين راضي كريم عبد51032322411061032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين سيف فالح حمد51042322411061035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل629.0089.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين صالح هادي كاظم51052322411061036

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626.0089.43اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين عبد هللا ماهود لعيوس51062322411061039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين فاضل عليوي موسى51072322411061042

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين فاهم محمد ابراهيم51082322411061043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين كاظم نايف عميره51092322411061044

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين مصطفى شاكر ناجي51102322411061047

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحيدر احمد عبد الحسين جابر51112322411061049

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحيدر علي حسين علوان51122322411061052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الجامعة للبنيناحيائيزيد طارق حفظي زعولي51132322411061059

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيزيد عدي عبد الجاسم عطيه51142322411061060

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائيزيد علي صاحب علي51152322411061061

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد اثير حكمت كريم51162322411061067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد ثامر طالب مراد51172322411061070
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قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد عباس فاضل عمران51182322411061071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد ليث عبد الكريم ناجي51192322411061072

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد محمد ابراهيم مالك51202322411061073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد محمد نعمه امين51212322411061074

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسيف رعد عبد زيد نصار51222322411061077

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا احمد جواد حمود51232322411061084

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا رزاق عبيد حريز51242322411061085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا ماهر عبد هللا عمران51252322411061086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي االكبر حسن عبد ناجي51262322411061089

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي اياد حنون علي51272322411061091

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي حسنين خليل نجم51282322411061098

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي حمزه عبد هللا عزيز51292322411061101

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي سجاد طه مشعان51302322411061104

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي سعد كاظم ناجي51312322411061105

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي عبد الهادي حمزه خضير51322322411061109

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل493.0070.43اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي عماد شاكر راجح51332322411061110

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي قاسم علي شراد51342322411061112

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي مازن محمد علي عباس51352322411061116

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي محمد حسين رسن51362322411061119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي وهران عبيس عبد الساده51372322411061122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية529.0075.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعلي ياسين داخل عكار51382322411061123

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيكرار حميد جواد نجم51392322411061130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمجتبى عبد الرزاق ياس خضير51402322411061134

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد اسعد عبد الخضر محسن51412322411061135

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد الباقر علي عبيد عطيه51422322411061136

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد الجواد راهب جبار حمود51432322411061137

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد جعفر عقيل راشد متعب51442322411061144

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد حسن محمد جاسم لطيف51452322411061146

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد حسين علي مشتت خادم51462322411061147

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي صالح51472322411061149

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد عبد الستار جبار رشك51482322411061150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد قاسم خلف عبد الصاحب51492322411061157

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد قاسم علوان محيسن51502322411061158

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد نيران هادي موسى51512322411061161

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمختار حسن صالح حسين51522322411061164

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمرتضى علي عبد الحسن جاسم51532322411061166

كلية العلوم/جامعة بابل614.0087.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى صباح نوري امين51542322411061172

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمقتدى طارق مهدي عبد الحسين51552322411061177

كلية التمريض/جامعة المثنى674.0096.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمنتظر جاسم محمد جواد51562322411061178

كلية العلوم/جامعة بابل653.0093.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمنتظر جاسم محمد عاصي51572322411061179

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمنتظر عبد الكريم علي جاسم51582322411061180

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمنتظر قاصد داخل جعفر51592322411061182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمهدي صالح هادي ابراهيم51602322411061183
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمهيمن حكيم محمد باقر عبد الحكيم51612322411061185

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمهيمن صالح هادي عبيد51622322411061186

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية الجامعة للبنيناحيائينوار عبد المجيد محمد حبيب مجيد51632322411061188

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الجامعة للبنيناحيائيهاشم اياد عبيد فاضل51642322411061189

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الجامعة للبنيناحيائييوسف فؤاد عبد هللا محمد51652322411061193

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيابراهيم رضا جبر عبيد51662322411062002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائياحمد علي حسين محمد51672322411062003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسن كريم محسن عبود51682322411062011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل583.0083.29للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسين رعد هاشم البو سوده51692322411062016

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسين علي رحمن فرحان51702322411062019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسين علي عبد الساده حنون51712322411062021

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية641.0091.57للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحيدر عبد الحسين خليل بريهي51722322411062029

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط604.0086.29للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعباس رحيم نور علي51732322411062036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر475.0067.86للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعبد هللا ابراهيم عبد تايه51742322411062039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعبد هللا ماهر علي حمزه51752322411062040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعلي حامد محيسن عبد51762322411062042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعلي حمزه حسن علي51772322411062044

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعلي عماد حسن عجيل51782322411062050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0074.29للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيغيث اثير هادي محمد51792322411062057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيغيث بشير اسماعيل اسعد51802322411062058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيكرار حيدر حسين محمد51812322411062063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيلؤي عالوي وحيد عبيد51822322411062067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيمحمد بشير يوسف محمد51832322411062070

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيمحمد رضا جبر عبيد51842322411062072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيميثم حمزه عبيد حسين51852322411062081

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيابراهيم عثمان محمد ابراهيم51862322411063001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيابراهيم كريم علي حسن51872322411063002

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياثير حاجم حمزه عليان51882322411063003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياحمد اسعد عبد الزهره عطيه51892322411063004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل598.0085.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياحمد حميد شنان خضير51902322411063007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياحمد سالم عباده حسين51912322411063009

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياحمد سالم عبد االمير عبود51922322411063010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياحمد عباس برهي عبيد51932322411063011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائياحمد عباس كاظم راشد51942322411063012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء557.0079.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيارشد سليم جسام حمادي51952322411063014

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيامير حسين كاظم حسين51962322411063017

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيايمن سعدي حسين شكر51972322411063021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيبارق حمزه خضير محمد51982322411063023

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيباقر محسن حامد علي51992322411063026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيتقي الدين ثامر جسام حمود52002322411063027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسن غانم عبيد حسين52012322411063034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0093.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين صالح كربول ساير52022322411063040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين صبري عبد الصاحب خلف52032322411063041
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين عامر منعثر رحمن52042322411063043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين علي رميل عالوي52052322411063048

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين علي منصور خليف52062322411063052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين كامل علي حسن52072322411063054

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين كريم عبيس مزهر52082322411063056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحكيم تحرير عبد الهادي خسباك52092322411063058

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم راشد52102322411063061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحيدر عباس علي عبد الكاظم52112322411063064

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيسجاد حسين علي حمزه52122322411063070

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيسجاد عباس سلمان عمران52132322411063074

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيسجاد وليد عبد الحسين ردام52142322411063077

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيسيف علي ساهي كاظم52152322411063082

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيضاري قاسم عواد طراد52162322411063084

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعامر احمد مخيف حسين52172322411063087

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعباس حامد خليف مهدي52182322411063088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعباس ضياء سرحان نجم52192322411063089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعباس عبد الستار صالح محمد52202322411063090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعبد الحسين سعد عبيد حسين52212322411063095

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد حسين حمزه52222322411063096

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعبد الرحمن انور حسين عماره52232322411063097

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل محمد كاظم52242322411063099

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0086.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعبد هللا لطيف فخري جواد52252322411063106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعقيل مسلم محيميد هاشم52262322411063108

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي حسين جاسم محمد52272322411063113

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي حسين عبد االمير عبد الصاحب52282322411063114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0078.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي حميد حمزه علي52292322411063115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي حميد سهيل نجم52302322411063116

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي رياض عبيد هاشم52312322411063119

كلية الزراعة/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي صباح احمد عطيه52322322411063120

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي كاظم حسن هاشم52332322411063125

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي محمد سعدون صالح52342322411063127

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي محمد كاظم هاشم52352322411063128

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي محمد لطيف عبيد52362322411063129

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي مهدي حمزه هاشم52372322411063132

كلية علوم البحار/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعمر عدي عبيس مزهر52382322411063138

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعيسى ابراهيم فاضل جابر52392322411063139

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكاظم اركان كاظم ناصر52402322411063140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكاظم هادي سعود تايه52412322411063141

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكرار محمد مزهر علي52422322411063144

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمجتبى حسين علي حمزه52432322411063147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمحمد حمزه علي عبيد52442322411063152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمحمد رباح مهدي صالح52452322411063154

كلية العلوم/جامعة بابل605.0086.43اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمحمد عباس فاضل طالب52462322411063156
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمرتضى صالح هادي موسى52472322411063164

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى انمار احمد كامل52482322411063169

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى حمزه محمد سلمان52492322411063171

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى سلمان كامل منير52502322411063173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل526.0075.14اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى محسن عبد الهادي عبيد52512322411063175

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى نصير سلمان داود52522322411063176

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمعتز احمد عبد الحسين ردام52532322411063177

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمهيمن ابراهيم خليل ابراهيم52542322411063184

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائييوسف نعمه هادي حسن52552322411063189

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين احيائيحسين مشتاق مسلم جابر52562322411064003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية المجد للبنيناحيائيحسين سعد نجم عبود52572322411065006

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57ثانوية المجد للبنيناحيائيحيدر فالح شناوه جاسم52582322411065010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.0083.43ثانوية المجد للبنيناحيائيحيدر محمد مهدي كريم52592322411065011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية المجد للبنيناحيائيصادق سعد هادي صالح52602322411065020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29ثانوية المجد للبنيناحيائيعباس صالح شناوه جاسم52612322411065021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية المجد للبنيناحيائيعبد هللا حسن عباس حمزه52622322411065025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية المجد للبنيناحيائيعبد هللا خضر عباس سعود52632322411065028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل601.0085.86ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي حسين كاظم طراد52642322411065036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي حيدر حسين نعيم52652322411065037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي صباح حسن محي52662322411065038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية550.0078.57ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي صالح عبيس محسن52672322411065040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي عباس سعيد عبود52682322411065042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي عدنان سلمان عبود52692322411065043

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي عماد حسين ناجي52702322411065044

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي قاسم زبالة جواد52712322411065045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي محمود جاسم عباس52722322411065048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي مهند علي كاظم52732322411065049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى691.0098.71ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي ناصر راضي كريم52742322411065050

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد حسن سلمان محمد52752322411065057

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد صكبان تركي عليوي52762322411065059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد كريم محمد جرو52772322411065062

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية المجد للبنيناحيائيمنتظر سعد هادي صالح52782322411065064

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00ثانوية المجد للبنيناحيائيمنتظر مفيد علي عبيد52792322411065065

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86ثانوية المجد للبنيناحيائيمهدي احمد مهدي خضير52802322411065066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية المجد للبنيناحيائيهادي عباس هادي صالح52812322411065068

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيارشد عماد مهدي لطيف52822322411067003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيامير عبد الرسول اسحق سلطان52832322411067004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحسن مصطفى حسن جياد52842322411067005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحسن موفق خزعل عبد االمير52852322411067006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيسجاد حمزة عبد مسلم كريم52862322411067012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل670.0095.71ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيسجاد خالد جواد كاظم52872322411067013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء447.0063.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعباس كاظم عبد العباس عبد الحسن52882322411067018

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعبد هللا احمد جواد كاظم52892322411067019
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعبد هللا كريم كاظم مردان52902322411067020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0079.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعلي حيدر سلمان داوود52912322411067023

كلية العلوم/جامعة بابل636.0090.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعلي سالم فخري شاكر52922322411067024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمجتبى عبد علي عباس ناصر52932322411067032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء487.0069.57ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الحسين سلمان52942322411067034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0077.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد سالم مجبل عبد52952322411067036

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء455.0065.00ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد عدنان مجبل عبد52962322411067037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد عالء ذياب حميد52972322411067038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد ميثم جبار كاظم52982322411067039

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمرتجى جاسم محمد راضي52992322411067040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير جواد كاظم53002322411067044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمنتظر احمد خضير عباس53012322411067046

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيحيدر عبد زيد سكن ناصر53022322411068004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيزين العابدين محمد عبد عبد الحسن53032322411068006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيشاكر عباس شنان سهيل53042322411068008

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل613.0087.57الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيعلي حسن فعينخ سعدون53052322411068009

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيمؤمل علي مجهول علكم53062322411068010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيمرتضى حسين كاظم شاهر53072322411068012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00ثانوية االعالم للبنيناحيائيابراهيم كاظم سلمان مجيد53082322411069001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسن علي مخيف حسين53092322411069005

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسن كاظم محمد كزار53102322411069006

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسنين علي عبودي حسن53112322411069008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسين فليح حسن حبيب53122322411069011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء557.0079.57ثانوية االعالم للبنيناحيائيخليل كاظم سلمان مجيد53132322411069014

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية االعالم للبنيناحيائيسجاد حيدر هاشم عباس53142322411069016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية االعالم للبنيناحيائيسمير عائد دوهان محسن53152322411069018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560.0080.00ثانوية االعالم للبنيناحيائيعباس صالح حسن عبد علي53162322411069020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية االعالم للبنيناحيائيعباس علي عبودي حسن53172322411069021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00ثانوية االعالم للبنيناحيائيعباس ناظم كامل عيدان53182322411069023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية االعالم للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حسين عبد المجيد53192322411069024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي حامد عبيد حسين53202322411069028

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0085.29ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي حسام نعمه لفته53212322411069029

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي حسين هادي ناجي53222322411069030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي سالم سعد كاظم53232322411069033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي فرحان عاشور عبد حسين53242322411069036

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية االعالم للبنيناحيائيكرار حسين عبد الحسن برهي53252322411069041

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد كريم هادي مراد53262322411069047

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد مرزه مزعل شجر53272322411069048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد نعمه عبد الرضا جوير53282322411069049

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00ثانوية االعالم للبنيناحيائيمرتضى رحيم جبر ضيدان53292322411069050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43ثانوية االعالم للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الحسن برهي53302322411069052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية االعالم للبنيناحيائيمصطفى احمد حمزه حسن53312322411069053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية االعالم للبنيناحيائيمصطفى برير محسن حسون53322322411069054
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل625.0089.29ثانوية االعالم للبنيناحيائيمصطفى رياض محي كمر53332322411069056

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء626.0089.43ثانوية ذي قار للبنيناحيائيامير حسن عبد علي حسين53342322411070004

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل560.0080.00ثانوية ذي قار للبنيناحيائيامير قيصر ثابت هادي53352322411070005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحمزه ابراهيم حمزه علوان53362322411070015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحيدر عباس عبد االمام داود53372322411070019

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86ثانوية ذي قار للبنيناحيائيرضا كريم عليوي كريم53382322411070020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي حسن جابر حسن53392322411070028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي حيدر علي خضير53402322411070029

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد الباقر وليد فرحان ناجي53412322411070042

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد بهجت عبيد جيجان53422322411070046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية426.0060.86ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمرتضى كاظم طالب كاظم53432322411070055

كلية العلوم/جامعة بابل631.0090.14ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمصطفى مهند عبد االمير زرع53442322411070057

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء626.0089.43ثانوية ذي قار للبنيناحيائيوسام نعيم فيصل شاكر53452322411070062

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57الوقف الشيعي- ثانوية الحمزة الغربي للبنين احيائياحمد عباس حميزه عبد علي53462322411071001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29الوقف الشيعي- ثانوية الحمزة الغربي للبنين احيائيحسين محمد حسين ابراهيم53472322411071005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71الوقف الشيعي- ثانوية الحمزة الغربي للبنين احيائيعباس فاضل حميزه عبد علي53482322411071008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسن حمزة فاهم عبد الحسين53492322411072005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسن عماد يوسف مطشر53502322411072006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسن قاسم جبار حميدي53512322411072007

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسين حيدر حمزة صبر53522322411072010

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسين حيدر عدنان عبد العظيم53532322411072011

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعباس كاظم كحط حسين53542322411072028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل511.0073.00ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعباس مؤيد محي عبد الكاظم53552322411072029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعبد هللا حسين سلمان صبر53562322411072030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعلي حسين مراح كعوز53572322411072032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعلي حيدر عدنان عبد العظيم53582322411072033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعلي رزاق كاظم محمد53592322411072034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعلي رسول شمخي سعيد53602322411072035

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيكاظم علي حسين عباس53612322411072039

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمحمود قاسم تايه عبد الرضا53622322411072047

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمرتضى هاني عبد الحمزة عباس53632322411072048

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمهدي موسى كحط حسين53642322411072054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيابراهيم مصطفى عبد الجليل جاسم53652322413002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد ميثم مجيد حميد53662322413002003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0069.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسنين وليد عبد الكاظم كبان53672322413002006

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيحيدر علي سلمان كيطان53682322413002010

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد جاسم53692322413002015

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا ناصر53702322413002016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى سعدي محسن عبد الرزاق53712322413002025

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد عباس حماد صالح53722322413003004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى644.0092.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد مؤيد يونس عباس53732322413003006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيأنس وليد خالد زينل53742322413003010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحارث هشام فاضل ابراهيم53752322413003012
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كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحسن محمد حسين نسوم جابر53762322413003014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحسين زيد احمد كاظم53772322413003016

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحيدر مجيد حميد سعد53782322413003018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد عبد اللطيف احمد53792322413003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحيدر محمود شاكر خضر53802322413003020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيخالد ايوب عبد عون سدخان53812322413003021

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيزيد علي عبد الحسين مخيف53822322413003022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد علي عبدعون53832322413003023

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيسجاد خضير علي حمزه53842322413003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيصفاء رياض عبيد زيدان53852322413003027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعباس فراس عبد الغنى نعيثل53862322413003028

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0093.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبيد كاظم53872322413003031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي سعيد حمزه محمد53882322413003034

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم جاسم محمد53892322413003035

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمجتبى شهاب احمد فرحان53902322413003039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمجتبى ضياء كامل مزعل53912322413003040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر سالم راضي عباس53922322413003042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمحمد وليد خالد شاكر53932322413003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمرتضى صالح مهدي جالب53942322413003049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل كاظم بدر53952322413003050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمصطفى فراس عبد الغني نعيثل53962322413003054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمقتدى محسن جاسم ناصر53972322413003055

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيناهي حميد خضر حمادي53982322413003057

كلية التمريض/جامعة بابل678.0096.86ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائييوسف فالح عبد الكاظم بريبر53992322413003060

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيحيدره عباس جبر عبد54002322413004004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0061.86ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين تومان عبدهللا54012322413004012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيمحمد ماهر هادي عبود54022322413004013

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43ثانوية المزايا االهلية للبنيناحيائيعباس واثق عباس عبد54032322413005003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحارث نبهان سلمان حمزه54042322413006001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمرتضى زهير ظاهر حبيب54052322413006005

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى زهير ظاهر حبيب54062322413006007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيمقتدى جواد كاظم مانع54072322413007011

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيعيسى قاسم عبد الزهرة عبد الحسين54082322413010025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حسن عبد الحسين54092322413010030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي عبيس حداد54102322413010035

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء552.0078.86ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس عبد زيد خشان54112322413010037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمسلم حامد عبيس عبد الحسين54122322413010039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمصدق مشتاق احمد عبد هللا54132322413010041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمنتظر غانم حسن حسين54142322413010045

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0080.57ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيصديق رعد صبيح حسن54152322413011001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد عبود54162322413011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر حمزه عبدعلي54172322413011005

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد رسن دنان عطيه54182322413012001
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد ستار جبار نعوم54192322413012002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد طه عداي جريان54202322413012003

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد علي اليج جاسم54212322413012004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد مهدي رخيت ابراهيم54222322413012005

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية512.0073.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياسعد قاسم ثامر كسار54232322413012006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيبكر اسماعيل علوان نايف54242322413012011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسن سعد مرهون ساجت54252322413012015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسين سالم مرزه داود54262322413012017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسين عباس محيسن مرموص54272322413012018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسين عدي صالح عبيد54282322413012019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحيدر عادل حميد سعد54292322413012023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيزيد عصام خلف مرهج54302322413012025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد علي بريهي54312322413012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيسعد رائد سعد جالب54322322413012031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الحق احمد عبد الكاظم سالم54332322413012036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد عادل حميد سعد54342322413012037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد عدنان جاسم54352322413012039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد السالم عماد كريم احمد54362322413012042

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز عادل كامل عريبي54372322413012043

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد القادر صادق حسين علي54382322413012044

كلية التمريض/جامعة ميسان674.0096.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حامد حسوني شكاح54392322413012047

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي مطر54402322413012048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد رخيت ابراهيم54412322413012054

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الوهاب محمد عبد الوهاب عزيز54422322413012057

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي جميل سرحان الزم54432322413012059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي ظاهر حبيب كريم54442322413012062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي فائق بكر محمد54452322413012067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي محمد خضير عبيس54462322413012069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية521.0074.43ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعمر خالد عبد ابراهيم54472322413012070

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعمر مقدام عبد اللطيف عداي54482322413012071

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيفالح جاسم محمد طفير54492322413012072

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيكرار محمود حسن جياد54502322413012075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمؤيد قاسم رحمن خليفه54512322413012077

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمجتبى حيدر عباس حطيحط54522322413012078

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد علوان54532322413012081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد جمال محمد سرحان54542322413012082

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم عباس54552322413012084

كلية العلوم/جامعة واسط635.0090.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد عادي محمد54562322413012085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى مجيد حميد54572322413012093

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0075.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمرتضى مجيد جاسم عبيد54582322413012097

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمظفر محمد هاشم نجم54592322413012104

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمقتدى سعد طاهر عبادي54602322413012106

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمهند سالم عبود محسن54612322413012110
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيوسام طايس رشيد محمد54622322413012112

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيياسر قاسم خضير هنو54632322413012114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيياسين طه ياسين خضير54642322413012116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائييوسف احمد خليف واوي54652322413012118

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائييوسف خضير عبيد كاظم54662322413012119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيحيدر صالح حسن كاظم54672322413013006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيعباس سلمان حسين جواد54682322413013007

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيمقداد كاظم عبس صكبان54692322413013011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية نور االجيال االهلية للبنيناحيائيامير موفق جواد كاظم54702322413014003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية نور االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن علي سلطان شاطي54712322413014006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00ثانوية نور االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن قصي حسن حداوي54722322413014007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية نور االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين علي جبر عبود54732322413014008

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء572.0081.71ثانوية نور االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار عبدالحسين رشيد حسين54742322413014013

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية نور االجيال االهلية للبنيناحيائيماجد قيس محمد خلف54752322413014015

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيتحسين قصي فاضل خضير54762322413015010

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيحسين عالء شخير جوامير54772322413015013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيسجاد سعد عالوي كامل54782322413015020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيسجاد فراس مهدي حسين54792322413015021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيصالح عبد المهدي موسى عبد السادة54802322413015023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حسن شويل54812322413015026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فراس عبد الرحمن علي54822322413015029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مجيد دهان صليبي54832322413015031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد فرحان عبد54842322413015032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعلي ثائر حامد خضير54852322413015035

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيعلي عاصف عبد المنعم جاسم54862322413015039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيقتيبة قاسم محمد حردان54872322413015045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيليث حسوني رهيف سلطان54882322413015050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0093.57ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيمتقين قيصر صباح حسن54892322413015052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر حسن فوزي حمزة54902322413015053

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى626.0089.43ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر خضير فاضل54912322413015054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية دار العلم االهلية للبنيناحيائيياسر عامر حسن حسين54922322413015073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل632.0090.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيابو الحسن فالح مجيد حسون54932322413016002

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد سلمان هاشم علي54942322413016005

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد علي عدنان محمد جواد54952322413016007

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيازر كتاب عبد العباس موسى54962322413016009

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيالحسن عالء داود سلمان54972322413016010

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيانور عبد الحسين رحيم جبر54982322413016012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيجواد باسم جواد خرباط54992322413016013

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0079.86ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن زهير جاسم عبد الساده55002322413016014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن كريم ساهون شنان55012322413016016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن هيثم حامد مالك55022322413016017

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسنين احسان جواد عبد الكاظم55032322413016018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط529.0075.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسنين ناظم محمد جبر55042322413016019
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التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين ابراهيم جاري علي55052322413016020

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل589.0084.14ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين حبيب مظهر عبد55062322413016021

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين غانم كاظم جاسم55072322413016022

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين محمود صادق سويد55082322413016025

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين586.0083.71ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيرضا عباس مصيخ سمران55092322413016028

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيرضا كاظم عبيد زنبور55102322413016030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيسجاد شاكر عبد زيد زغير55112322413016034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل607.0086.71ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعايد جاسم عبد الكاظم محمد55122322413016038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كاظم حسن سلمان55132322413016045

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي احمد جواد جاسم55142322413016048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية560.0080.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر عمار جبار جاسم55152322413016049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي حامد حسين كنو55162322413016050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي حسن راهي رحم55172322413016051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي ابراهيم55182322413016052

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء547.0078.14ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حسين ظاهر55192322413016053

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي غانم عباس ثعبان55202322413016057

كلية العلوم/جامعة المثنى599.0085.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حبيب كاظم55212322413016058

كلية االعالم/الجامعة العراقية557.0079.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي محمد سالم فاضل55222322413016059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعيسى قاسم عيسى دفار55232322413016063

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيقاسم عباس عدنان محمد علي55242322413016068

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0068.86ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيقاسم ناصر عبد زيد زغير55252322413016069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيكاظم زامل كطان شمران55262322413016072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيكرار سالم عبد زيد زغير55272322413016075

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0089.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس ياسر55282322413016080

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء550.0078.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد ستار جبار عطيه55292322413016082

كلية التمريض/جامعة بابل680.0097.14ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس طاهر جاسم55302322413016084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء عبد االمير عبد الرزاق55312322413016085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار جاسم عبد الكاظم55322322413016088

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر عبد الساده جاسم55332322413016092

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد المهدي كاظم ناصر55342322413016094

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى قاسم كاطع جار هللا55352322413016096

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي عبد المحسن كاظم55362322413016102

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنتظر مازن حاتم عباس55372322413016103

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء548.0078.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد حسن حسين55382322413016104

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيابا الحسن باسم حيدر غزاي55392322413018001

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0082.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيابراهيم عبد الحسين عبد االمير ابراهيم55402322413018005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد حسن عبيد55412322413018006

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629.0089.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد حاكم حسن نهابه55422322413018007

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد حسين محمد عبود55432322413018010

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد شهاب محمد كتاب55442322413018013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياكرم مكي حاجي كاظم55452322413018020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0079.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيالفضل فاضل كاظم خضير55462322413018022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجاسم سالم جاسم كاظم55472322413018032
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل587.0083.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحبيب مظاهر صالح جابر55482322413018037

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحر حسين جاسم هامل55492322413018039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن احمد عبد عون داود55502322413018040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن اسماعيل عبيد لهمود55512322413018041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن جاعد عبد الحسن عيدان55522322413018044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن عادل كاظم عباس55532322413018046

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن عامر عبيس عبود55542322413018047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن عبد هللا كاظم رحيم55552322413018050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن عالء جواد حسن55562322413018051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسين كاظم55572322413018052

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن علي عبد المهدي كاظم55582322413018054

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن كريم شاكر كحط55592322413018056

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسنين جاسم مرزه جاسم55602322413018059

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0061.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسنين سلمان عبيس حسين55612322413018061

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين اياد اسعد جبار55622322413018065

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين شهاب محمد كتاب55632322413018072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين صفاء عبد فرج55642322413018073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين علي خليف كريم55652322413018078

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء455.0065.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين فالح حسين كاظم55662322413018082

كلية التربية األساسية/جامعة بابل549.0078.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم عبيد هاشم55672322413018084

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين كريم محسن كاظم55682322413018085

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين هادي مخيلف جبر55692322413018089

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه حيدر محمد عبيس55702322413018092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه رضا محمد حمزه55712322413018093

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه عامر نعمان نايف55722322413018094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه عباس عبد االمير عباس55732322413018095

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0063.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه مازن صاحب عباس55742322413018097

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر باسم رحيم عبدون55752322413018101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن فاضل شخير55762322413018102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر فياض مخيلف جبر55772322413018104

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر نجاح هادي عطيه55782322413018106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيرضا احمد جاسم محمد55792322413018107

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيرضا حيدر كشاش عبد55802322413018109

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزكريا محي سهر عباس55812322413018111

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزيد عبد الرحمن حسين حميد55822322413018113

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيزيد علي جاسم محمد55832322413018114

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد ابراهيم بدر محمد55842322413018118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد ثامر عجاج حميد55852322413018119

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0079.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن عبيس عبد55862322413018127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد وليد ياسر جاسم55872322413018129

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسيف الدين حيدر جدوع حارث55882322413018131

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية621.0088.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيصادق علوان خليوي معيضد55892322413018134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيضرغام مالك عليوي اسماعيل55902322413018136
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس اوس ثابت حمد55912322413018137

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس جوده عبد هللا حسن55922322413018138

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0085.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس خلف عبد االمير ابراهيم55932322413018140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط567.0081.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس رحيم محمد عبود55942322413018141

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس فالح حسن جياد55952322413018147

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد عباس كتاب55962322413018153

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جابر هادي عبس55972322413018154

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين عليوي حسن55982322413018155

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رافد فريد محمد55992322413018156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد عدنان علوان56002322413018160

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ماجد عبد علي بخيت56012322413018161

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد المحسن حسين56022322413018162

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد فخري عبيس56032322413018163

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مرتضى عبد الكاظم نعمه56042322413018166

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد المعطي سالم علي حسين56052322413018168

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي احمد تركي رومي56062322413018171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي احمد محمد كريم56072322413018174

كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي السجاد خزعل راجي صايل56082322413018176

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي السجاد عايد عذافه جاسم56092322413018177

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي باسم جواد كاظم56102322413018180

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء618.0088.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي جابر زيدان شمران56112322413018181

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسن هاتف حسن56122322413018185

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0069.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد الحسين56132322413018187

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حمزه عجيل مازون56142322413018188

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حسين جاسم56152322413018189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي فوزي طعيس حسين56162322413018199

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي قيصر جاسم عبد الحسين56172322413018201

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0080.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد جواد صالح56182322413018203

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي هادي لهمود مصحب56192322413018214

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0075.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعمار مهدي ابراهيم حسون56202322413018215

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيفاضل حميد عبيس حسين56212322413018218

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيقاسم رائد كاظم عبيد56222322413018221

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية548.0078.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكامل علي كامل خلفه56232322413018226

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عباس عبيد56242322413018228

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر كشاط عباس56252322413018231

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0075.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمؤمل صدام محمد مهدي56262322413018235

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد حسن شاكر56272322413018238

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0078.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد حمزه ناصر56282322413018240

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد الجواد عالء جواد حسن56292322413018242

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم جواد كاظم56302322413018244

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء565.0080.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد كاظم عبيس56312322413018246

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر جواد ناصر56322322413018249

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس عبد الكاظم هاشم56332322413018261
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0080.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس كاظم فرج56342322413018262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578.0082.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسن عبد 56352322413018265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد فراس شاكر عبد الحمزه56362322413018273

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم صباح عزيز56372322413018275

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد نجم عبد اليمه حبيب56382322413018280

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن سعيد كريم56392322413018283

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى عامر جاسم حداوي56402322413018285

كلية التمريض/جامعة المثنى673.0096.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن مزهر هاشم56412322413018293

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي يحيى عبد هللا56422322413018299

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى عماد مالك عبيد56432322413018300

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى مكي صبري كاظم56442322413018303

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي مزهر عبد56452322413018310

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر قاسم هاتف جواد56462322413018311

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر مهدي عبد الحسين محمد56472322413018315

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيهيثم قاسم كاظم حميد56482322413018325

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيوسام سعد فخري بليبش56492322413018326

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0080.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائييعلى علي عبد المحسن حسين56502322413018328

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائييوسف حيدر محسن راضي56512322413018330

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائييوسف كريم بعيوي حسين56522322413018332

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين كاظم56532322413018334

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549.0078.43ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيرضا حامد فارس مالطه56542322413019015

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيزيد عباس فاضل حسين56552322413019017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيضرغام محمد فاضل عزوز56562322413019020

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر علي حمزة56572322413019021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيعباس صالح بخيت ساهي56582322413019022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد االمير عيدان56592322413019023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيفرحان سعد علي جبر56602322413019031

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمؤمل ناظم علي جبر56612322413019032

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر مسلم نعمه سعد56622322413019033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل456.0065.14ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمحمد مازن صادق محمد رضا56632322413019036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمصطفى صاحب ذياب حسين56642322413019040

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمقتدى حميد عبد الحر ازغير56652322413019041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمهدي ثامر موسى عباس56662322413019042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية بابل االهلية للبنيناحيائيابو الحسن حيدر عمران ناجي56672322413020001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية بابل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كريم حسن حزام56682322413020004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيحسن علي عواد هاني56692322413021006

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد كاظم عبود56702322413021007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيزيد حسن هادي موسى56712322413021010

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيعلي اكبر كاظم علي جواد56722322413021012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر جبار كاظم56732322413021013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل562.0080.29ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد خضير مهدي56742322413021014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل472.0067.43ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى عقيل جليل جعفر56752322413021016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0088.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيمحمد امير هاشم حسين56762322413021017
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيمحمد هاشم صاحب حمزة56772322413021020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين زويد56782322413021022

كلية القانون/جامعة بابل573.0081.86ثانوية النسور االهلية للبنيناحيائيمقتدى مسلم حمود محمد56792322413022008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيالحسين محمود عباس حسون56802322413023003

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0087.86ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيجعفر احمد عبد الهادي عباس56812322413023005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيحسن ميثم محمد عبد االمير56822322413023006

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيحسين وسام باسم جميل56832322413023008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد تركي فخري56842322413023011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد هاشم حسين56852322413023015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية552.0078.86ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين مطير56862322413023016

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر غازي هالل56872322413023019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعلي قتيبه وهاب عبد الرزاق56882322413023021

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعلي موفق مجيد رزيج56892322413023022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد سليم حسن جواد56902322413023026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الباقي عبد االمير مزهر56912322413023027

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0090.43ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمرتضى حازم فاضل شعالن56922322413023030

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0090.43ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيامير سعد نايف فهد56932322415001004

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيحسنين علي هادي جاسم56942322415001006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيحسين غانم كطران خليف56952322415001008

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيزيد نعمان حسين عبد العباس56962322415001011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيمجتبى كاظم عطيه حسين56972322415001028

كلية الزراعة/جامعة كربالء426.0060.86ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان محمد حميدي56982322415001032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد جاسم شياع كريم56992322415002003

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد صالح هادي محمد57002322415002006

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيارشد عبد علي عباس كزار57012322415002010

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيازهر صباح ابراهيم عراك57022322415002011

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياسماعيل ناصر صالح حسين57032322415002013

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيامير عامر حسين مرزه57042322415002016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيجعفر صادق حسن جابر57052322415002020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسنين واثق طعمة حمزة57062322415002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين محمد حمزه ناصر57072322415002040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين هادي صبار عبد هللا57082322415002042

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر حسين جيثوم سلمان57092322415002043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيخضر غانم حسين كاظم57102322415002048

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد شاكر ناجي ناصر57112322415002053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل619.0088.43اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد مصعب جعفر نايف57122322415002056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسيف حسن علوان هزاع57132322415002060

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد حسن57142322415002066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعطا خيري خضير عباس57152322415002070

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت510.0072.86اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي قيس عمران عيسى57162322415002080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي مزهر كاظم خاجي57172322415002082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيغزوان خليف شافي مصحب57182322415002085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيليث عاشور مدب بدر57192322415002098
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قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد ثامر صاحب عبد الحسن57202322415002102

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل560.0080.00اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد سعيد مسلم عبود57212322415002109

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0061.86اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد طالب خضير حسن57222322415002111

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0067.57اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسنين علي حبيب حسين57232322415003015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيظاهر حامد مراد مجبل57242322415003032

كلية الزراعة/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد كاظم57252322415003058

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل كاظم فضيل57262322415003062

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيكاظم حامد حمزه مهدي57272322415004021

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد شمخي دحام57282322415004024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل529.0075.57ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيحيدر صفاء مهدي صالح57292322415005006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعبد الستار علي عبيد هجيج57302322415005013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعمر سعدي رحيم عباس57312322415005017

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمحمد فارس مالك عنفوص57322322415005020

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء432.0061.71ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحاتم عصام حاتم غدار57332322415006010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحسنين نعمه مطر عبد علي57342322415006015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعباس غالب صبيح سلمان57352322415006026

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0085.29ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد كهالن صاحب علي57362322415006041

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0062.00ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيياسر عبد هللا عوده احمد57372322415006049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائياحمد خالد مطرود خليف57382322415008005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيجعفر صادق حمزة دعيس57392322415008009

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسنين قحطان كاظم فليح57402322415008016

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسين جاسم عبادي عباس57412322415008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيزين العابدين ظاهر حبيب زيد57422322415008028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد نجيب عبد الحسن57432322415008035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيصادق حسين شعالن كزار57442322415008038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس ثامر جواد عبد العالي57452322415008040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي حاتم عبد الحسين عباس57462322415008049

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعمران علي موسى هاشم57472322415008059

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل حمزة سلمان57482322415008070

كلية القانون/جامعة بابل578.0082.57ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائييوسف بهاء خليل أبراهيم57492322415008087

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائيعادل خميس جواد كاظم57502322417001004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائيعبدالجليل محمد عبدالجليل عداي57512322417001005

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائيهاشم عبدالعظيم يونس كرو57522322417001015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائييوسف علي حمزه عالوي57532322417001016

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43ثانوية عرفات المختلطةاحيائياثير محمد عبد الجليل نعاس57542322417002001

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسن شهاب شاهر عطا هللا57552322417002003

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسين شاكر عبد الهادي علي57562322417002005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسين صدام كريم عبد هللا57572322417002006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسين محمد عبيس مظلوم57582322417002007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعبد هللا حسن كريم عبد هللا57592322417002009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعلي محمد حمزه كاظم57602322417002011

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعلي مرتضى عليوي شالل57612322417002012

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية عرفات المختلطةاحيائيمرتضى هادي عبد الجليل نعاس57622322417002016
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية عرفات المختلطةاحيائيمصطفى شعالن نايف منصور57632322417002017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيابراهيم فرحان كاظم محمد57642322417003001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيامير صباح وداي مخيف57652322417003003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى456.0065.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحسين رزاق جاسم ذياب57662322417003009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحسين علي كاظم سلمان57672322417003012

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزيد محمد عبداالمير كاظم57682322417003022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيصادق جعفر عباس عداي57692322417003026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعباس عادل هادي جاسم57702322417003028

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعباس مثنى عبدالزهره عيدان57712322417003029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعبد هللا محمد جابر عبد هللا57722322417003034

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي اركان حمد مال هللا57732322417003036

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي سالم موحان زغير57742322417003043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيفاروق محمد حسين عبدالعباس57752322417003045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيقيصر صدام محمد فريد راجح57762322417003048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيليث حمزه نور حسن57772322417003053

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد اثير جعفر جواد57782322417003055

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد باقر محمد خضير حسين57792322417003057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد حسين جاسم سرحان57802322417003058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد حمزه منصور محسن57812322417003060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد مكصد عوده كاظم57822322417003064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد منذر عبدالحكيم مهدي57832322417003065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمحمد نعمه مطر عبد57842322417003066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل602.0086.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمسلم حامد صالل عبدهللا57852322417003068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمصطفى علي جبر عبد57862322417003071

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمنتظر جبار كاظم فرحان57872322417003074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمنذر محمد كاظم عبد57882322417003076

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيهادي سلمان عبدالحسين ذياب57892322417003077

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0089.86اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيهاني حاكم حسن صبح57902322417003078

كلية التمريض/جامعة بابل681.0097.29ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسن رزاق موسى عبيس57912322417004005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسين اسعد عباس زيدان57922322417004008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل564.0080.57ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحيدر امير صاحب عبد57932322417004010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحيدر صباح جبار نعمة57942322417004011

كلية التربية/جامعة سامراء519.0074.14ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيذو الفقار علي كافي حسن57952322417004013

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيزين العابدين هاني عبيد كاظم57962322417004014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي عماد طالب كحط57972322417004020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمحمد خليل جياد مراد57982322417004022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمحمد علي حسين مطشر57992322417004023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمصطفى ناظم علي حسين58002322417004026

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية447.0063.86ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحسن سالم عوده حسن58012322417005003

كلية التربية/جامعة القادسية614.0087.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحسين هاني زايد عباس58022322417005008

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية636.0090.86ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعلي عنودي عاشور حمزه58032322417005018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعلي منصور حنظل عطيه58042322417005019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعلي هشام علي فضل58052322417005021
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمحمد بهاء جديع عبيد58062322417005027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمحمد ثائر حسين علوان58072322417005028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمرتضى كاظم مخيف ماضي58082322417005034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمشرق مثنى حسين عباس58092322417005035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمنتظر محمد حوم راضي58102322417005038

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57ثانوية الصادق المختلطةاحيائياحمد اسماعيل علي حسين58112322417006001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل614.0087.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائياحمد راسم هندي شناوه58122322417006002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين سالم صالح علي58132322417006008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين سعد جياد مراد58142322417006009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين سعد حامد محسن58152322417006010

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين صبر سواد عبادي58162322417006011

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين عايد مهدي رشيد58172322417006012

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين محمد حسن كاظم58182322417006013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين محمد عبيد بريسم58192322417006014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيراضي فارس راضي محمد58202322417006019

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد خالد حاكم نعمه58212322417006020

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس رحيم جبر علي58222322417006021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس صادق كاظم حسن58232322417006022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس عدنان هاتف جدوع58242322417006023

كلية التربية/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس عمران عبيس جاسم58252322417006024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس فاضل حامد كاظم58262322417006025

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي عامر موسى حسين58272322417006033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي هادي شعالن مرزه58282322417006038

كلية التربية/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيكرار سعدون عبد حسن58292322417006040

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14ثانوية الصادق المختلطةاحيائيكرار علي كافي حسن58302322417006041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الصادق المختلطةاحيائيكرار لؤي مهدي كاظم58312322417006042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمؤمل علي عباس وحيد58322322417006043

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحمد عبد الخالق يوسف راضي58332322417006045

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمصطفى باسم عباس وحيد58342322417006049

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمصطفى مثنى حسن كاظم58352322417006052

كلية اللغات/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمنتظر اياد سواد عبادي58362322417006053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائياحمد ابراهيم كامل مراد58372322417007003

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية الفجر المختلطةاحيائياحمد محمد حسين هاشم58382322417007011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيالحسين حامد كريم كاظم58392322417007013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيامجد غالب محمد عبد المحسن58402322417007014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيامير حمزه مكطوف عبيس58412322417007016

كلية اآلداب/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الفجر المختلطةاحيائيايمن كريم عبيد حسين58422322417007020

كلية اآلداب/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية الفجر المختلطةاحيائيباقر كاظم عبد عون عباس58432322417007021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيباقر محمد حسين رشيد58442322417007022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الفجر المختلطةاحيائيجالل حيدر مالك جواد58452322417007028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن فاضل سطاي مصيخ58462322417007034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن قاسم عبد الهادي عبيد58472322417007035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين طالب راضي مزعل58482322417007044
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين علي محمد مصحب58492322417007050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحمزه هادي خليف محمد58502322417007055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحيدر حامد سالم عباس58512322417007056

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحيدر سعيد خليف محمد58522322417007059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل504.0072.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيرسول عليوي حمود سلمان58532322417007060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الفجر المختلطةاحيائيرضا شاكر علي حمزه58542322417007061

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى616.0088.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيزيد حبيب خليف محل58552322417007064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسجاد راشد حسين عطيه58562322417007070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسجاد محمد رضا محمد58572322417007075

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسيف علي هاشم هداش58582322417007077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيصادق حسن علي لطيف58592322417007078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعباس سالم مزهر طليع58602322417007082

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعباس قاسم حسين محمد58612322417007085

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعبدهللا علي خضير عبيس58622322417007091

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعبدهللا فاضل كاظم حسين58632322417007092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0071.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعبدالمهدي حسن هادي كاظم58642322417007094

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعبدالوهاب حافظ حليس طامي58652322417007095

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعقيل فرحان علي مدب58662322417007099

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعقيل كريم عليوي مطرود58672322417007100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعقيل محمد جواد كاظم58682322417007102

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي باسم وهاب طراد58692322417007104

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي بهاء غازي عالوي58702322417007105

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حاتم طالب عبيد58712322417007108

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حبيب طراد ابراهيم58722322417007109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حسين علي عبيد58732322417007110

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0078.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حسين محمد حسن58742322417007113

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حكمت وهاب شنان58752322417007114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حيدر عبدالعزيز رزيج58762322417007116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي عباس فاضل رشيد58772322417007120

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي عبيس عبيد عوده58782322417007122

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي قاسم عبيد مجبل58792322417007125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي كاظم موحان حالف58802322417007127

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي مهدي عبدالكاظم محمد58812322417007129

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي نزار محمد حسن58822322417007131

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعمار سعد وهاب شنان58832322417007134

كلية التمريض/جامعة بابل679.0097.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيكرار عزيز حسين محمد58842322417007138

كلية التمريض/جامعة بابل681.0097.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيكرار كاصد خضير محمد58852322417007141

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية الفجر المختلطةاحيائيكرار محمد مهدي اسماعيل58862322417007143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيكرار مهدي صالح حبيب58872322417007144

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان553.0079.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمثنى ميثاق عدنان محيميد58882322417007151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمجتبى خالد طالب عون58892322417007152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل611.0087.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمجتبى هادي هاشم جسام58902322417007156

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد حسين عبد جاسم58912322417007164
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل622.0088.86اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد حسين محمد حسن58922322417007165

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد خالد عبد الرزاق عبد ربه58932322417007168

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد عبد الرزاق محمد ارزيج58942322417007172

كلية الزراعة/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد عدنان علي مدب58952322417007174

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمود كاظم محسن مصيخ58962322417007181

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمسلم غازي عبد العباس عليوي58972322417007193

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمشتاق كاصد خضير محمد58982322417007195

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمصطفى حافظ كاظم شالل58992322417007197

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمقتدى طالب كامل عبد الكاظم59002322417007201

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية الفجر المختلطةاحيائييوسف كريم عبد الواحد داغر59012322417007210

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00ثانوية االخالص المختلطةاحيائيرضا جعفر عبد الحمزة رحيم59022322417008002

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيانس حميد كاظم عبدهللا59032322417009006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيباسم عبدهللا علي نجم59042322417009007

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحسام خالد كامل محمود59052322417009009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحسن احمد كامل جاسم59062322417009010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحسين عالء سعدون صالح59072322417009013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعبدالباسط حسين علي محمود59082322417009018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعبدهللا عدنان عامر خضير59092322417009020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلي جعفر عبدضيف احمد59102322417009023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلي حامد عزيز سعيد59112322417009025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلي حامد كاظم غضيب59122322417009026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلي فرهيد جازي درفش59132322417009027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمحمد كاظم حمزه حمد59142322417009039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمصطفى حامد حسين شطب59152322417009041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمصطفى ماجد هالل شمران59162322417009042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمقتدى علي حسين شطب59172322417009043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيموسى عادل كاظم عبيد59182322417009044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيياسر حميد علي عسكر59192322417009047

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى497.0071.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيياسر ناهض نجم عاصي59202322417009048

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43ثانوية الهالل المختلطةاحيائياحمد عادل راشد رومي59212322417010002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الهالل المختلطةاحيائيصادق عباس كاظم لفته59222322417010009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الهالل المختلطةاحيائيعباس ياسر كاظم جمعه59232322417010010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية الهالل المختلطةاحيائيعلي فاضل عزيز فالح59242322417010014

كلية العلوم/جامعة بابل615.0087.86ثانوية الهالل المختلطةاحيائيكرار محسن عراك جساب59252322417010017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية الهالل المختلطةاحيائيمحمد سلمان شعالن جعفر59262322417010019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية الهالل المختلطةاحيائيمحمد فاضل عزيز فالح59272322417010020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الهالل المختلطةاحيائيمحمد كاظم حصني محمد59282322417010022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية الهالل المختلطةاحيائيمسلم عباس حرموص مزهر59292322417010024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل506.0072.29اعدادية النهروان المختلطةاحيائيابراهيم عمران عيسى عيدان59302322417011001

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية النهروان المختلطةاحيائياحمد اكرم عاجل محمد59312322417011005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية النهروان المختلطةاحيائياحمد حمزة كاظم عبيد59322322417011008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية النهروان المختلطةاحيائياحمد كريم حميد ساجر59332322417011011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية النهروان المختلطةاحيائياسد هللا حيدر حمود حسين59342322417011012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية النهروان المختلطةاحيائيحسين راشد هماش عبد59352322417011015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية النهروان المختلطةاحيائيسجاد احمد عبد الكاظم عراك59362322417011029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية النهروان المختلطةاحيائيضياء الدين داود سلمان مطلب59372322417011037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعباس احمد سياب دعاج59382322417011038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعباس هيثم موسى كاظم59392322417011040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعبد الرزاق جبار جسام محمد59402322417011042

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعبد هللا عتاب كاظم عبيد59412322417011044

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعبد هللا هوارب احمد ابراهيم59422322417011045

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71اعدادية النهروان المختلطةاحيائيفهد علي كاظم سرهيد59432322417011055

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14اعدادية النهروان المختلطةاحيائيليث اسماعيل خليل زرزور59442322417011060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية النهروان المختلطةاحيائيمحمد رسول محمد جواد59452322417011063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية النهروان المختلطةاحيائيوسام محمد عبد السادة عبد هللا59462322417011072

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائياثير حسن مرعي كاظم59472322417012001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائياحمد جاسم محيسن موات59482322417012002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0089.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائياحمد عباس هاني حمزه59492322417012005

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائياحمد قاسم علي حسين59502322417012006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل601.0085.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيامجد علي محمد رويس59512322417012009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيامير عالوي صادق عبد الكاظم59522322417012010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيامير علي حسين راضي59532322417012011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيجالل سعدون عبيد عبد59542322417012023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيجليل موسى حسن موات59552322417012024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسن حيدر هارف عطى هللا59562322417012028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين سعد عبيد حسن59572322417012038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين علي حبيب حسين59582322417012042

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0061.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين قاسم هادي حمد59592322417012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين كاظم غانم صكبان59602322417012049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحميد حيدر عدنان حميد59612322417012052

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحيدر يوسف سعدون صكبان59622322417012056

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيخليل علي ابراهيم خليل59632322417012057

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرسول كريم حسين مهدي59642322417012060

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزيد حسين عبد هللا محي59652322417012067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزين العابدين عباس محمد عبد59662322417012073

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيسجاد جابر حسين خليل59672322417012075

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيسجاد حسين محمد صاحب59682322417012076

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيسرحان لطيف سرحان بجاي59692322417012082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيصالح حمزه محسن كاظم59702322417012089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعباس اسعد عبد زيد سعود59712322417012093

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعباس جاسم حسين خليل59722322417012095

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل623.0089.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعباس عماد كامل نايف59732322417012106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعقيل علي حمزه سعود59742322417012110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل601.0085.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي اسعد عبد زيد سعود59752322417012112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حازم محمد علي59762322417012113

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية499.0071.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حسن علي كريكش59772322417012114
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حسين كريم حسين59782322417012115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حمزه وحيد حسن59792322417012119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي فالح مرعي حسين59802322417012129

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيفيصل عباس عبد االمير يونس59812322417012135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمؤمل قيس هالل كاظم59822322417012142

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى515.0073.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحسن اياد اوحيد محسن59832322417012145

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل626.0089.43اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد الباقر حامد علي كاظم59842322417012146

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد تقي عباس رشيد كريم59852322417012148

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد عادل عباس هاشم59862322417012151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد غياث شافي حاجم59872322417012155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد قاسم علي حسين59882322417012156

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد هادي هاتف كشمر59892322417012160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى جواد عبد هادي59902322417012165

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى قيس علي ابراهيم59912322417012171

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى مجيد جابر ناصر59922322417012172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمصطفى وليد كريم نايف59932322417012185

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0063.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمعين جابر عبد زيد ابراهيم59942322417012188

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمقتدى حيدر هاني حمزه59952322417012191

كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائينور حسن جبر مهدي59962322417012198

كلية االثار/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيوليد محمد حسين خليل59972322417012202

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0081.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائياحمد عدنان رزيج علوان59982322417013002

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائياحمد علي جاسم ملغيط59992322417013003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائياحمد فاضل حميد هادي60002322417013004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيحسن جبار حسن مطر60012322417013006

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيحسين فريد عبيس جبر60022322417013010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيحيدر علي سايب حمزه60032322417013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0064.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيحيدر غانم عبد هللا مطر60042322417013014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560.0080.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيصادق باقر ابراهيم طعمه60052322417013018

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيعباس علي حسين عبد علي60062322417013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيعبد هللا رزاق بريبر ضاحي60072322417013021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيعلي ابراهيم حسن جاسم60082322417013023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء603.0086.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيعلي حسين شاكر خليل60092322417013026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيعلي عباس كامل عيدان60102322417013027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيعلي كاظم خضر حجيل60112322417013029

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625.0089.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيغيث برهان هادي درب60122322417013032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيكاظم عبيد حبيب ظاهر60132322417013033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمجتبى حسين عليوي جواد60142322417013036

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد باقر ابراهيم طعمه60152322417013037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد جبار حسن مطر60162322417013038

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد حسن احمد حبيب عبد الحسين60172322417013039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد رضا عباس معجال مهدي60182322417013041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل603.0086.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد رضا معجال مهدي60192322417013042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0066.71اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد علي جابر حميد هاشم60202322417013046
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد كريم محيسن دنان60212322417013047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمرتضى احمد هاشم عبد علي60222322417013048

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمسلم علي عبيد جبر60232322417013050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمنتظر حسن راشد حسون60242322417013052

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمنتظر حمزه سايب حمزه60252322417013053

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمنتظر محمد عبد جاسم60262322417013054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0079.29ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيادريس سعد مشعان عباس60272322417014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيازهر باسم كريم حاجم60282322417014006

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيامير كتاب نهير شبل60292322417014010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيبرهان فرحان عبد هللا ناصر60302322417014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيحسين عالوي ضحوي اسمر60312322417014019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيحسين غافل غضبان جبر60322322417014020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيحيدر كاظم عاشور دخنه60332322417014025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيذو الفقار علي رضا مغير60342322417014026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيرسول نذير ساجت علي60352322417014030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيسيف جبار هالل جياد60362322417014034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0078.71ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيعباس عبد الحمزه ناقوس خليف60372322417014036

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء583.0083.29ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيعباس كاظم عطيه عبد60382322417014039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيعلي عبد عويز عطيه60392322417014053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيعلي مهدي نعاس حسين60402322417014055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيكرار علي رضا مغير60412322417014058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى457.0065.29ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمحمد عيدان حسين عبد60422322417014065

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء559.0079.86ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمحمود ماجد محيسن برهان60432322417014067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمنتظر جعفر جياد كاظم60442322417014071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمنتظر غالي عوده كاظم60452322417014073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الغزالي المختلطةاحيائييحيى محمد كاظم عبد60462322417014080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياحمد ياسين عبدالرحمن جاسم60472322417015001

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحسين سعد ابراهيم رعد60482322417015007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيصالح حسن كاظم جدوع60492322417015012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعبدهللا احمد دغش شلتاغ60502322417015013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعلي حسين كامل راضي60512322417015015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمحمد عبدهللا عويد حسين60522322417015021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمحمد قاسم نعمه صبخه60532322417015022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمنتظر محمد عبداالمير عويد60542322417015027

كلية التربية/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسن فالح عباس سمين60552322417016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين ثامر حشيش عداي60562322417016005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين كاظم هادي جاسم60572322417016006

كلية التربية/جامعة سامراء488.0069.71ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين ناجح عيدان حمزه60582322417016007

كلية التربية/جامعة القادسية611.0087.29ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيسجاد وهام مراد امين60592322417016009

كلية التمريض/جامعة المثنى674.0096.29ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيعلي فاضل عبد حسن60602322417016012

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0074.86ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمؤمل تحسين علي عداي60612322417016015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمجتبى عباس علي حسين60622322417016016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمحمد رياح جاسور حمزه60632322417016017
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمحمد قاسم خلفه عبد هللا60642322417016018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء467.0066.71اعدادية سبأ المختلطةاحيائيباقر علي حسين عليوي60652322417017002

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية سبأ المختلطةاحيائيحسين عقيل عالوي هادي60662322417017005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط497.0071.00اعدادية سبأ المختلطةاحيائيخالد سعيد اعبيد جاسم60672322417017007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية سبأ المختلطةاحيائيعلي عقيل ياسين عبود60682322417017017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0081.86اعدادية سبأ المختلطةاحيائيقاسم محمد مطشر حسن60692322417017020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية سبأ المختلطةاحيائيكرار حيدر لفته حمزه60702322417017021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية سبأ المختلطةاحيائيمحمد حسين مير منزل60712322417017024

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية سبأ المختلطةاحيائيمحمد سالم حسين حمزه60722322417017026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية سبأ المختلطةاحيائيمقداد مراد عبيد نجم60732322417017031

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء453.0064.71اعدادية سبأ المختلطةاحيائيمنتظر زاهر حسن عبد الكاظم60742322417017033

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية سبأ المختلطةاحيائييوسف عامر حسين عباس60752322417017037

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيرضا جبار عباس حسن60762322417018005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيسجاد علي عبد الكاظم نعمان60772322417018006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيكاظم حيدر حمزه ارهيف60782322417018007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيمحمد ثامر عبيد باش اغا60792322417018008

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيمحمد حسن فراك فرحان60802322417018009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيمنتظر نزار عدنان عبد60812322417018011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية الفالح المختلطةاحيائيانور حامد جميل نده60822322417022003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية الفالح المختلطةاحيائيحبيب اسماعيل ابراهيم محمد60832322417022005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية الفالح المختلطةاحيائيحسين محمد عبيد عواد60842322417022008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية الفالح المختلطةاحيائيخضير عباس حمزه جابر60852322417022009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعلي احمد كاظم شدهان60862322417022011

كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمحمد حسن خليف ساجت60872322417022014

كلية التربية/جامعة سامراء511.0073.00ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمحمد رحيم بدر عبيس60882322417022015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمحمد عامر مرداس نجم60892322417022016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائياحمد سالم عايد جاسم60902322417023001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحسن صباح كاظم عبعوب60912322417023005

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيعلي اكبر صباح كاظم حسين60922322417023009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيعلي باسم محمد كاظم60932322417023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيقاسم حسين عبد حسون60942322417023014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيقاسم سعد حسين جواد60952322417023015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيابراهيم وليد غالي عبيس60962322417026001

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية ام قصر المختلطةاحيائياحمد ثامر كامل حامد60972322417026002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية ام قصر المختلطةاحيائياحمد محسن مراد عبيس60982322417026003

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيجاسم محمد مصحب حيران60992322417026008

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحسين حمزه عسكر كاظم61002322417026016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحيدر علي جياد عبيس61012322417026019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيسيف الدين فاضل عبيس وناس61022322417026021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيصادق حسن مراد محمد61032322417026022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعلي عامر كامل حامد61042322417026026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيقحطان عدنان محمد كاظم61052322417026028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0071.86ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيكاظم جاسم محمد كاظم61062322417026029
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيكرار حيدر عباس عبد الحسن61072322417026030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمحسن احمد رمح كاظم61082322417026032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمحمد باقر علي نايف61092322417026033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمحمد حسين راشد حمود61102322417026036

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمحمد حسين محمد حمود61112322417026037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية ام قصر المختلطةاحيائينوماس موسى عبيد سلطان61122322417026046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيحسن قاسم قيس حمزه61132322417027005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيحسين احمد كطوف علي61142322417027006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيعبد الباسط زيدان ضاحي خماس61152322417027011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيعبدهللا عباس محمد حاجم61162322417027013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيعمر ظاهر علي نجم61172322417027020

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيعمر محمود نايل ضبع61182322417027021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيمحمد حميد كطوف علي61192322417027023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية الحيدري المختلطةاحيائييعقوب رائد صالل كاظم61202322417027033

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيخضير عباس محمود حسن61212322417028007

كلية التربية/جامعة سامراء510.0072.86ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيسيف عدنان محمود حسن61222322417028008

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيضرغام حيدر حامد خضير61232322417028009

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيطه عباس كريم حسين61242322417028012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيعلي فالح جواد كاظم61252322417028014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيكريم واثق خميس عبيد61262322417028016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائياحمد مهدي خضير عبيس61272322417029003

كلية التمريض/جامعة ميسان672.0096.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيسجاد عذاب كطران هاشم61282322417029013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل539.0077.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيضرغام حيدر طالب نغماش61292322417029014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيعباس علي طالب نغماش61302322417029015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيعلي عزيز عبد الحمزة عباس61312322417029017

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمحمد صادق احمد محمد حمادي61322322417029023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمقدام عبد االمير محمد كاظم61332322417029028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0076.14ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسن عبد علوان سلطان61342322417030001

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسن قاسم يحيى حسين61352322417030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين عبد المهدي جاسم عباس61362322417030005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين مثنى حسن ناجي61372322417030006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعبد هللا مردان عبيد متعب61382322417030016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43ثانوية االنفال المختلطةاحيائيفالح جادر حسين محيسن61392322417030020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية االنفال المختلطةاحيائيمرتضى راضي عبد هللا زعيري61402322417030025

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية االنفال المختلطةاحيائيرضا مصدق جاسم حمزه61412322417030031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86ثانوية االنفال المختلطةاحيائيمرتضى عبد النبي عباس كزار61422322417030033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الدوحة المختلطةاحيائياحمد ريسان عداي مجيد61432322417031001

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيحسن فالح حميد ضايف61442322417031009

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0082.14ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيسيف رعد عزيز مجيد61452322417031017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0070.43ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيعلي ريسان عداي مجيد61462322417031021

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيعلي عامر حميد ضايف61472322417031022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيعلي عبدالحسين كاظم عبدالحسين61482322417031023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيكرار حامد نوح عبد61492322417031027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيمحمد رشيد مشير لحيدي61502322417031029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيمحمد عماد زغير لحيدي61512322417031030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيمسلم علي حسين عسر61522322417031031

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل555.0079.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيأمير احمد كاظم عمران61532322417032001

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيامير حيدر عبد االمير حسن61542322417032004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيجواد حيدر عوده عبد الزهره61552322417032006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيحبيب عباس شاكر جاسم61562322417032007

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسين هواري حسن عباس61572322417032010

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس عدنان حسين عبد علي61582322417032016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس علي عبد الزهره حبيب61592322417032017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيعبد هللا حمزه هادي حسن61602322417032020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيعقيل حسن شاكر جاسم61612322417032022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي قاسم زويد كاظم61622322417032025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيغسان ظافر نوري جواد61632322417032029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيكريم ميثم كريم عباس61642322417032033

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيمؤمل ثامر فاضل حسين61652322417032034

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد حاتم كريم عبد61662322417032035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد سامي عبد علي عبادي61672322417032036

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد نوفل عبد المهدي كريم61682322417032038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0084.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيمصطفى حيدر عبد الحسين كاظم61692322417032040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيمقتدى حسن شعالن عبد الحسن61702322417032042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية االصول المختلطةاحيائيحسين مرزه كاظم مهدي61712322417033002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0063.86ثانوية االصول المختلطةاحيائيزين العابدين حيدر علي محمد61722322417033003

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط496.0070.86ثانوية االصول المختلطةاحيائيسجاد رعد هاشم فهد61732322417033005

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57ثانوية االصول المختلطةاحيائيقاسم محمد مطرود عبود61742322417033010

كلية العلوم/جامعة بابل641.0091.57ثانوية االصول المختلطةاحيائيمحمد سعيد هاشم فهد61752322417033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية434.0062.00ثانوية االصول المختلطةاحيائيمرتضى حسن حسين عبس61762322417033014

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00ثانوية المدائن المختلطةاحيائيعبد الرحمن سعيد علوان حسن61772322417034004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيحسين جبار جاسم محمد61782322417035006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0084.71ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيعلي عباس محي عبود61792322417035028

كلية العلوم/جامعة بابل642.0091.71ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيغيث سمير طالب فصوع61802322417035032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيمجتبى علي ومير عبيد61812322417035037

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيمحمد حمزه شناوه طراد61822322417035038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيمحمد عباس جاسم كزار61832322417035040

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل536.0076.57ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيحسين هادي حامد عبيد61842322417037008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعباس رياض كاظم عبيد61852322417037011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمحمد حسن حيدر كاظم محمد61862322417037016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائياحمد حمزة عالوي سعيد61872322417038002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار652.0093.14ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيباقر سعيد غدير محمد61882322417038004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيحسين علي بالل جاسم61892322417038007

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط441.0063.00ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيسجاد حاتم غازي عطية61902322417038009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيسجاد شاكر طراد كاظم61912322417038011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيعلي محمد صافي بناي61922322417038015
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيمحمد سعيد غدير محمد61932322417038016

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيمصطفى عبد الكاظم حبيب محمد61942322417038018

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0061.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيابراهيم حسن كاظم عبد علي61952322417039001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14ثانوية النخيل المختلطةاحيائياحمد رزاق محمد متعب61962322417039003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيايهاب واثق خطار مرهون61972322417039006

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحسين ضياء فاضل عباس61982322417039013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحسين طالب زويد فهد61992322417039014

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحيدر عثمان راهي عبد الحسين62002322417039020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57ثانوية النخيل المختلطةاحيائيسجاد حسين مزهر ناصر62012322417039024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيسجاد غانم جبار محمد62022322417039025

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيسعدون رائد سعدون عبيس62032322417039026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29ثانوية النخيل المختلطةاحيائيصالح عبد الكاظم عباس صالح62042322417039028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعباس عامر جبار محمد62052322417039030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعلي حسين حمزة عودة62062322417039034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيكرار اعالن شنبارة عبيس62072322417039043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيكرار حيدر جاسم عوده62082322417039045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية370.0052.86ثانوية النخيل المختلطةاحيائيكرار عامر عبد االمير هادي62092322417039047

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمؤتمن جهاد كاظم حسين62102322417039049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمحسن مجيد كاظم محيسن62112322417039051

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمحمد منعم كاظم صباح62122322417039054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمحمود ناظم عبد حمزة62132322417039057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمختار عجيل عليوي مزهر62142322417039058

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمنتظر صدام شخير عباس62152322417039061

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيوسام حمزة عبد ابراهيم62162322417039062

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية االخوة المختلطةاحيائياحمد عدي شاكر محمود62172322417040003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57ثانوية االخوة المختلطةاحيائيامير ستار مجبل خشان62182322417040005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية االخوة المختلطةاحيائيامير محمد حسين صاحب علي62192322417040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29ثانوية االخوة المختلطةاحيائيامير نزار حمزه ابراهيم62202322417040007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14ثانوية االخوة المختلطةاحيائيجعفر لؤي عبداالئمه مصحب62212322417040011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحسن عالء نوري مهدي62222322417040012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحسين محمد خلف عباس62232322417040015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحيدر ميثاق هادي كريم62242322417040016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل640.0091.43ثانوية االخوة المختلطةاحيائيسجاد احمد محمود عبد هللا62252322417040017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71ثانوية االخوة المختلطةاحيائيسجاد سالم صفاء علي62262322417040020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00ثانوية االخوة المختلطةاحيائيعلي صالح محمد كاظم62272322417040029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم656.0093.71ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمحمد عقيل عبد الحسن حسين62282322417040037

كلية التربية /جامعة الحمدانية492.0070.29ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمرتضى كريم عليوي بستان62292322417040041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمصطفى عبيس جبر خلف62302322417040042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمهدي ميثم حمزه شهيد62312322417040044

كلية العلوم/جامعة بابل601.0085.86ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيحسن حيدر ستار جابر62322322417041002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيحيدر حمزة حداوي سلمان62332322417041003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0074.00ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيزيد عبد هللا خليل ابراهيم62342322417041004

كلية التربية/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيكرار حيدر هادي عبيس62352322417041006
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كلية التربية/جامعة سامراء519.0074.14ثانوية الضحى المختلطةاحيائيحسن سلمان جبر حميدي62362322417042002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية الضحى المختلطةاحيائيعباس رزاق عبد الكاظم جاسم62372322417042005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0064.43ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمؤمل احمد شمحوط عبود62382322417042007

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0061.14ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمرتضى احمد عبيد محمد62392322417042008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0077.57ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيباقر عباس ماشي كاظم62402322417043002

كلية التربية/جامعة سامراء489.0069.86ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيحسن علي اهالل امطير62412322417043003

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء435.0062.14ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيحسين هادي شجر كاظم62422322417043007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيمحمد خليل ابراهيم عبد62432322417043012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيمقتدى علي كظير كاظم62442322417043016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائينور صباح عذاب عبيد62452322417043018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيحسين رحيم هادي محسن62462322417044007

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيسالم عبد سلمان جبر62472322417044011

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيعبد هللا محمد كميل عبيس62482322417044012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيفالح حسن علي حسين62492322417044014

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيكرار علي كاظم عبيس62502322417044015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمؤمل سعدون حسين حمزه62512322417044016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمؤمل ناجح مهدي عباس62522322417044017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمحمد تقي هادي وحيد حسين62532322417044019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمحمد ناظم جبر علي62542322417044020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمقتدى حسين وحيد حسين62552322417044024

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية البقيع المختلطةاحيائيجواد طعمه حلواص جودة62562322417045003

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43ثانوية البقيع المختلطةاحيائيزكريا كاظم خلف عبد الحسن62572322417045009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية البقيع المختلطةاحيائيزيد سامر حسين علي62582322417045010

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29ثانوية البقيع المختلطةاحيائيزيد معتصم شمخي ياسر62592322417045012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0062.57ثانوية البقيع المختلطةاحيائيقاسم محمد زيدان عبد62602322417045016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14ثانوية البقيع المختلطةاحيائيمجتبى حازم خلف عبد الحسن62612322417045017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية517.0073.86ثانوية البقيع المختلطةاحيائيمحمد رضا صالح مهدي عباس62622322417045019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية البقيع المختلطةاحيائيمحمد قيس زغير عبد الحسن62632322417045020

كلية العلوم/جامعة بابل611.0087.29ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسن جبار حسن جالب62642322417046006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسين وحيد حرجان جبر62652322417046010

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحيدر جواد وصخ علي62662322417046011

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيرضا طالب محمد حسين62672322417046014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء558.0079.71ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيسيف علي عبد عون حيال62682322417046017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيمحمد رزاق عباس غاوي62692322417046033

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0083.57ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيمنتظر دفار كلف غنص62702322417046039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيمنتظر صالح عبد الزهرة حالوب62712322417046040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيوعد حميد سلمان عبود62722322417046043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيحسنين علي كاظم زاير62732322417047004

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0085.43ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيحسين جميل محي عبيس62742322417047006

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيحسين علي عبدالرحمن كشاش62752322417047007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيعلي هاني كاظم راشد62762322417047011

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيكاظم منديل بطاح كاظم62772322417047013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائياحمد نور رحيم صليبي62782322417048003

298 من 146صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحاتم كريم عبدالحسن عباس62792322417048007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحسام طارق محمد ريس62802322417048008

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحسن خالد عيدان خضير62812322417048009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحسين صبيح عبد الهادي عباس62822322417048013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحسين علي ناصر فاضل62832322417048015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحيدر حسين دخيل محمد62842322417048017

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيخضير عباس دريدح محمد62852322417048020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيعباس علي شعالن حسين62862322417048027

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية635.0090.71ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمحمد حسين دخيل محمد62872322417048034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمحمد فاضل كريم سلمان62882322417048036

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمحمود عدنان عبد الحسن عباس62892322417048038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمرتضى صالح حسن محمد62902322417048039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمصطفى حسين عبدالحمزة نوفان62912322417048040

كلية التمريض/جامعة ميسان674.0096.29ثانوية االسراء المختلطةاحيائيحسين صبيح كاظم ناصر62922322417049002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00ثانوية االسراء المختلطةاحيائيعزام محمد عبدالسالم مراد62932322417049006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية السهول المختلطةاحيائيحسين فاضل عبد زيد عبيس62942322417050006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية السهول المختلطةاحيائيسجاد علي عبد الكاظم حسن62952322417050012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية السهول المختلطةاحيائيعبد االمير اسماعيل كاظم جاسم62962322417050015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية السهول المختلطةاحيائيعلي ناجح عبد الزهره مدب62972322417050020

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء562.0080.29ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد عامر عباس مجهول62982322417050023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0080.43ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد كريم حمزه علي62992322417050026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0082.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيمنتظر سعيد معز موسى63002322417050032

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14ثانوية التسامح المختلطةاحيائيباقر عبد الحسن محمد دخين63012322417051003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعبد الكريم مالح عيفان ساجت63022322417051012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية التسامح المختلطةاحيائيقاسم محمد حكمان خشمان63032322417051018

كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57ثانوية التسامح المختلطةاحيائيمحمد عبيس محي عبود63042322417051022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية التسامح المختلطةاحيائيمنتظر احمد ربيع خليل63052322417051029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيحسن علي عبد خليوي63062322417052002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيحيدر علي حمود جوير63072322417052005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيرشيد شهاب حمد دمنان63082322417052006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571.0081.57ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيرضا سالم مكطوف فضل63092322417052007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل600.0085.71ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيزيد غانم مكطوف فضل63102322417052008

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيسجاد فالح راشد تخيل63112322417052009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيعلي خلف صبر عيدان63122322417052013

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيمحمد سعد علي كريم63132322417052014

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائياركان محمد ربيع مطر63142322417053002

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحسن حسين كركور عبود63152322417053004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0080.14ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحمزه محمد كاظم عبدعلي63162322417053007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيمحمد حامد مجيد كاظم63172322417053023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيحسن كريم سلمان سهيل63182322417054002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيحسنين علي سلمان سهيل63192322417054003

كلية اآلداب/جامعة بابل510.0072.86ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيرضا عباس شاكر حسين63202322417054005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيسجاد حسين عبد زيد حسين63212322417054008
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيسجاد كاظم حسين عبادي63222322417054010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيعلي سمير حمزه برهان63232322417054014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى442.0063.14ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيعلي مهدي عالوي حسين63242322417054015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيفارس مهدي عيدان كاظم63252322417054017

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيمحمد رياض سلمان سهيل63262322417054019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيمهدي عايد مهدي عبد عون63272322417054020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائياحمد جاسم عبيد رعيد63282322417055001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائياحمد رعد غضب شراد63292322417055002

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيانور رحمن جاسم عبيد63302322417055004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71ثانوية العمادية المختلطةاحيائيحسنين فالح ابراهيم كيطان63312322417055008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائيحسين علي حسين محمد63322322417055011

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية العمادية المختلطةاحيائيحيدر كريم غافل خليف63332322417055012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيزيد رعد غضب شراد63342322417055013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيسجاد محمد طالب يوسف63352322417055014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء475.0067.86ثانوية العمادية المختلطةاحيائيشاكر محمد عبد الحسين عبد زيد63362322417055015

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيصادق وعد صباح عبيد63372322417055016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعباس فاضل عراك مخبل63382322417055020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعبد هللا كريم عوده حسين63392322417055024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعالء منشد محي عبيد63402322417055026

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعلي حميد عباس فارس63412322417055030

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعلي عباس عبيد حمزه63422322417055033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل542.0077.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعلي يوسف حمزة كاظم63432322417055035

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية العمادية المختلطةاحيائيليث احمد عباس على هللا63442322417055037

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد احمد بعيوي عبد63452322417055038

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد باقر نعمان عبد الساده عبد الزهره63462322417055039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد حسين حامد بعيوي63472322417055040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد عباس فاضل حسين63482322417055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد عبد الرضا عباس على هللا63492322417055043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد عدنان جبير محو63502322417055044

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل536.0076.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمنتظر سالم جاسم كاظم63512322417055049

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمنتظر صالح ابراهيم كيطان63522322417055050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمنصور حسين ثويني فياض63532322417055052

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمهدي عليوي غافل ذفال63542322417055053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية بالدي المختلطةاحيائيباقر محمد حسين عليوي63552322417057001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية بالدي المختلطةاحيائيحسين عالء كاظم عبطان63562322417057002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية بالدي المختلطةاحيائيسجاد سلمان عيدان مير63572322417057003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية بالدي المختلطةاحيائيعلي صالح عبد كاظم63582322417057008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية بالدي المختلطةاحيائيعلي فاضل محمد ناجي63592322417057009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية بالدي المختلطةاحيائيمرتضى صباح سعود جاسم63602322417057012

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية بالدي المختلطةاحيائيمصطفى موسى محمد كاظم63612322417057015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية البيادر المختلطةاحيائيابراهيم باسم جبر جليل63622322417058001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية البيادر المختلطةاحيائياحمد حسن رهيف خلبوص63632322417058002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية البيادر المختلطةاحيائياحمد هاشم دنان عبود63642322417058006
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية البيادر المختلطةاحيائيحسن ثامر بدر علوان63652322417058011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية البيادر المختلطةاحيائيحسن حسين محسن مجذاب63662322417058012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29اعدادية البيادر المختلطةاحيائيحسنين سلمان رحم عبد هللا63672322417058013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية البيادر المختلطةاحيائيحسين ناشد تركي جليل63682322417058020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية البيادر المختلطةاحيائيحيدر ساجد جبر جليل63692322417058023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية البيادر المختلطةاحيائيسجاد جابر حسن عباس63702322417058024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية البيادر المختلطةاحيائيسجاد قاسم محيسن جاسم63712322417058027

كلية التربية/جامعة سامراء522.0074.57اعدادية البيادر المختلطةاحيائيسيف عبد طرير عبيد63722322417058029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية البيادر المختلطةاحيائيصادق محمد تركي جليل63732322417058031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية البيادر المختلطةاحيائيعباس جواد كاظم حنون63742322417058033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية البيادر المختلطةاحيائيعلي عوده لهواك مطر63752322417058044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية البيادر المختلطةاحيائيعلي محي صاحب كاظم63762322417058045

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء623.0089.00اعدادية البيادر المختلطةاحيائيعلي ناظم حاتم كاظم63772322417058047

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية البيادر المختلطةاحيائيكرار رائد هادي عبيد63782322417058052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية البيادر المختلطةاحيائيكريم كصاد هاشم دنان63792322417058053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمؤمل هالل مرهون جدوع63802322417058054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمحسن ناشد تركي جليل63812322417058055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية سيناء المختلطةاحيائيباقر عباس حبيب عزبة63822322417059004

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحسن علي حمزة سكران63832322417059005

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحسين رحيم كامل عبيس63842322417059007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحسين ماجد ضاري سطاي63852322417059009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية سيناء المختلطةاحيائيرضا حسين حبيب عزبة63862322417059011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية سيناء المختلطةاحيائيطاهر عباس حسين عليوي63872322417059014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية سيناء المختلطةاحيائيعباس فضل حسين شعيره63882322417059016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية سيناء المختلطةاحيائيعلي جاسم محمد صبخه63892322417059019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية سيناء المختلطةاحيائيليث ناظم حسين علي63902322417059023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية سيناء المختلطةاحيائيمحمد حسين كاظم مظلوم63912322417059025

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية سيناء المختلطةاحيائيمرتضى صبر حمزه سكران63922322417059029

كلية التربية /جامعة الحمدانية511.0073.00ثانوية الخمائل المختلطةاحيائياحمد قاسم كاظم عبادي63932322417060001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيعلي نسيم سهر حبيب63942322417060006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيغيث محمد فرحان حسين63952322417060007

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية االنبار المختلطةاحيائياحمد حسين سرهيد عاصي63962322417061002

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية االنبار المختلطةاحيائياحمد حيدر حسين عبد63972322417061003

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية االنبار المختلطةاحيائيادريس عادل حسوني جواد63982322417061005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية االنبار المختلطةاحيائيحسين عبد حسن شناوه63992322417061007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية االنبار المختلطةاحيائيزاهر كاظم جاسم عبد هللا64002322417061009

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل591.0084.43ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعلي حمزه سلمان جاسم64012322417061013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعلي عبد االمير علي عبد64022322417061014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0071.14ثانوية االنبار المختلطةاحيائيليث صبري مالك محمد64032322417061019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمصطفى حسين رسول علي64042322417061025

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية510.0072.86ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمنتظر انور مطر كطيف64052322417061028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائياحمد حازم عويد جياد64062322417062001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائياحمد حبيب اركين عواد64072322417062002
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كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائياحمد حسن سلمان دهش64082322417062003

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسن طالب هادي لفته64092322417062006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية642.0091.71ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسن هادي عليوي عواد64102322417062007

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيزامل عبد زامل فيصل64112322417062009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيزياد عدنان اسماعيل عبد64122322417062010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيستار جبار حامد عبود64132322417062011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيسجاد ازعيفر كاظم احميدي64142322417062012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيضرغام حيدر عناد علوان64152322417062014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعلي سعد زامل فيصل64162322417062019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعمران رزاق سدخان راهي64172322417062021

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء430.0061.43ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيكرار عباس غالب هادي64182322417062022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة478.0068.29ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمجتبى علي حسن علوان64192322417062025

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمحمد حبيب اركين عواد64202322417062026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمسلم علوان ميري مخيف64212322417062029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمقتدى مهدي عليوي عواد64222322417062030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيأمير محمد اطراد عبد64232322417063003

كلية التربية/جامعة القادسية549.0078.43ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائياحمد حمزه سماوي عبد64242322417063005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيايوب احمد سرحان حسن64252322417063006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيباقر رعد عبود ياسين64262322417063007

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيبالل عبد الزهره سلمان ابشون64272322417063008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيحبيب علوان عباس حنين64282322417063009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيحسن فالح عبد الجاسم فليح64292322417063011

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيحسن قاسم حسين جاسم64302322417063012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيحسين علي أرحيم حسين64312322417063013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيرسول ناصر علوان عبيد64322322417063017

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيصادق جميل سماوي عبد64332322417063023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعالوي سالم جاري حسن64342322417063027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعلي عياد محمد بشاة64352322417063030

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيقاسم جاري حسن ثكيل64362322417063034

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيكرار حيدر عبد العباس ناصر64372322417063035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائييعقوب احسان سرحان حسن64382322417063048

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14الخارجيوناحيائيابراهيم صفاء حسن نايف64392322418001003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71الخارجيوناحيائياحمد سالم جواد وناس64402322418001032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86الخارجيوناحيائياحمد عالء عباس خليل64412322418001049

كلية العلوم/جامعة بابل616.0088.00الخارجيوناحيائياحمد عيسى جاسم موان64422322418001053

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86الخارجيوناحيائياحمد محمود شاكر حسين64432322418001061

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار441.0063.00الخارجيوناحيائياشرف صالح حسن كاظم64442322418001074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0084.86الخارجيوناحيائيامير حسن عبود عاشور64452322418001085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43الخارجيوناحيائيامير سالم كامل عبيس64462322418001095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57الخارجيوناحيائيباقر ازهر جاسم محمد رضا64472322418001124

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57الخارجيوناحيائيحسين جاسم عبد الحسين عمران64482322418001177

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0072.14الخارجيوناحيائيحسين محيبس حسين علوان64492322418001217

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86الخارجيوناحيائيحيدر ارحيم مزهر مجول64502322418001237
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86الخارجيوناحيائيخليل حبيب خليل عباس64512322418001267

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57الخارجيوناحيائيزيد حيدر حسون كاظم64522322418001283

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14الخارجيوناحيائيسجاد حمزة جبر عبيس64532322418001308

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0085.00الخارجيوناحيائيسجاد سعد مزاحم عبيد64542322418001313

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57الخارجيوناحيائيسجاد سليم عبد السادة عبد الحسن64552322418001314

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57الخارجيوناحيائيسيف سعد خضير عباس64562322418001350

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86الخارجيوناحيائيعبد هللا عامر عبيد حاجم64572322418001414

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57الخارجيوناحيائيعبد هللا مثنى هادي عبود64582322418001417

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29الخارجيوناحيائيعبد هللا وسام نجم عبيد64592322418001422

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية561.0080.14الخارجيوناحيائيعلي اسعد سعدون عبد االمير64602322418001441

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد516.0073.71الخارجيوناحيائيعلي حامد خليف مهدي64612322418001458

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29الخارجيوناحيائيعلي حسين جواد مغير64622322418001465

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0063.43الخارجيوناحيائيعلي حميد عبد الحسين نور64632322418001475

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71الخارجيوناحيائيقاسم جاسم متعب شعالن64642322418001571

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57الخارجيوناحيائيمجتيى محمد عبد االمير شالل64652322418001622

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57الخارجيوناحيائيمحمد جواد كاظم حسين64662322418001636

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14الخارجيوناحيائيمحمد حسين عليوي حسان64672322418001644

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86الخارجيوناحيائيمحمد صادق مهدي شبيب64682322418001658

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86الخارجيوناحيائيمحمد صالح شهيد طعمة64692322418001660

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00الخارجيوناحيائيمحمد عدنان هادي صالح64702322418001671

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86الخارجيوناحيائيمحمد قحطان خيال حسن64712322418001688

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43الخارجيوناحيائييوسف سعد ناجي عبيد64722322418001823

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية عدن للبناتاحيائيأحرار حميد هاشم محمد64732322422001001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية عدن للبناتاحيائيأسماء محمد مرود حرجان64742322422001002

كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71اعدادية عدن للبناتاحيائيايات اياد عبد القيوم حسن64752322422001004

كلية التمريض/جامعة بابل665.0095.00اعدادية عدن للبناتاحيائيايه اسد سوادي عيدان64762322422001008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43اعدادية عدن للبناتاحيائيايه داخل كريم كاظم64772322422001009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية عدن للبناتاحيائيايه ماجد عبد الواحد راضي64782322422001010

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية عدن للبناتاحيائيبتول حسن فاهم حسون64792322422001011

كلية االثار/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية عدن للبناتاحيائيبتول مزهي محسن بجاي64802322422001012

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00اعدادية عدن للبناتاحيائيبراق كاظم حاكم عبود64812322422001013

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14اعدادية عدن للبناتاحيائيبنين كاظم حسن بجاي64822322422001017

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0081.00اعدادية عدن للبناتاحيائيجمانه جواد كاظم فرهود64832322422001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71اعدادية عدن للبناتاحيائيحنين وحيد لفته عطشان64842322422001023

كلية العلوم/جامعة بابل613.0087.57اعدادية عدن للبناتاحيائيحوراء رسول صالح جعفر64852322422001025

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية عدن للبناتاحيائيحوراء كاظم فليح حسن64862322422001028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية عدن للبناتاحيائيدعاء باسم رياح كاظم64872322422001031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية عدن للبناتاحيائيرتاج جهاد كاظم حداوي64882322422001034

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية عدن للبناتاحيائيرسل راهي عداي حمزه64892322422001037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية عدن للبناتاحيائيرواء كريم محمد عبد هللا64902322422001039

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء حسن جبار علي64912322422001044

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء حسن فاهم حسون64922322422001045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0085.29اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد الحسين64932322422001046
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كلية التربية/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء حمزه كاظم عبد الحسين64942322422001047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء علي مهدي مجلي64952322422001049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل622.0088.86اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء محمد موحان عبيس64962322422001054

كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب احمد محسن محمد64972322422001057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب اياد عبد القيوم حسن64982322422001058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب حسن عنون حمود64992322422001059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب عجمي عبيد فضيل65002322422001062

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب عالء جاسم ظاهر65012322422001063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب نزار عبد الواحد الهيمص65022322422001067

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية عدن للبناتاحيائيساره مهند شكر عبد65032322422001070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية عدن للبناتاحيائيساره يحيى شمخي جبر65042322422001071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية عدن للبناتاحيائيسجى حمزه عبيد حنتوش65052322422001073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية عدن للبناتاحيائيسحر عامر حسين عبد الساده65062322422001075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية عدن للبناتاحيائيشمس علي محسن عوده65072322422001078

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية عدن للبناتاحيائيشهد صافي محسن كريم65082322422001079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية عدن للبناتاحيائيشهد نعيم دايش متعب65092322422001081

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية عدن للبناتاحيائيصابرين داخل حسين مدور65102322422001082

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية عدن للبناتاحيائيصبا حامد كاظم عبطان65112322422001083

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية عدن للبناتاحيائيصفا سعد عبد الباقي حسن65122322422001084

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية عدن للبناتاحيائيضي عباس فاضل جاسم65132322422001088

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية عدن للبناتاحيائيضي مشرق كريم عبد الكاظم65142322422001089

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية عدن للبناتاحيائيطفوف ناصر حسين شباده65152322422001090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية عدن للبناتاحيائيغدير صالح فاضل سعيد65162322422001094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية عدن للبناتاحيائيغفران حسين شمران حمد65172322422001095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عظيم كاظم اريول65182322422001097

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه ثائر جساب حسون65192322422001099

كلية التمريض/جامعة المثنى660.0094.29اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه سالم حسن شالل65202322422001100

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه شمخي جبر جنكل65212322422001101

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه محمد جعفر راضي65222322422001105

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه يحيى طالب غالم65232322422001107

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية671.0095.86اعدادية عدن للبناتاحيائيفرات فالح حسن ناصر65242322422001108

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية عدن للبناتاحيائيكوثر ثامر كاظم حسين65252322422001109

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية عدن للبناتاحيائيكوثر حسين ناصر جالب65262322422001110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم صباح جابر حمود65272322422001113

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم عادل حميد عبيس65282322422001114

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعدادية عدن للبناتاحيائيمنار سلمان عبادي عباس65292322422001117

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية عدن للبناتاحيائيمنار يحيى شاكر فاضل65302322422001118

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية عدن للبناتاحيائينبأ صالل عباس دويش65312322422001121

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية عدن للبناتاحيائينرجس رزاق عبد الجاسم عبد عون65322322422001123

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية عدن للبناتاحيائينور احمد شاكر موحان65332322422001125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية عدن للبناتاحيائينور احمد فليح جاسم65342322422001126

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية عدن للبناتاحيائينور الهدى محمد عباس كاظم65352322422001127

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية عدن للبناتاحيائينوره محمد جاسم محمد65362322422001130
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التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية عدن للبناتاحيائيهدى قاسم رياح كاظم65372322422001138

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية عدن للبناتاحيائيورده سلمان عباس هاتف65382322422001139

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية عدن للبناتاحيائيوصال نعيم دايش متعب65392322422001140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأمنه جاسم اسماعيل هادي65402322422002001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأمنه علي حسين كريم65412322422002002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياسراء رسول دلي حسين65422322422002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبتول عقيل جابر عبد الحسين65432322422002011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0064.86اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبروج عامر محمد عطب65442322422002013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين سالم اركين عواد65452322422002014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين عباس جبر راضي65462322422002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين عبد حاجم عجد65472322422002017

كلية التربية/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين غانم صالح جبار65482322422002019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيتبارك راسم دليل وداي65492322422002022

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيتبارك صبيح كاظم ظاهر65502322422002023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0063.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحوراء علي جابر متعب65512322422002030

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيدعاء علي يوسف ماجان65522322422002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرقية مظلوم حربي فهد65532322422002036

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء حاكم حامي عبادي65542322422002038

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد األمير ابو الهيت65552322422002039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء علي حسين عودة65562322422002043

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء فاضل مطر جاسم65572322422002044

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء قاسم خير هللا ايدام65582322422002045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية541.0077.29اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب عادي حسين مثور65592322422002049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب قاسم حمزة مرهون65602322422002050

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسجى محمد غاوي عيدان65612322422002053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسندس عادي حربي مجلي65622322422002054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيشهد حسن مهدي عبد علي65632322422002055

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعذراء غازي حمزة داود65642322422002056

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعهد عدي غضبان جبار65652322422002059

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمة كاظم طالب عبد الحسين65662322422002066

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمة ميثم إبراهيم ياسر65672322422002067

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه سبهان سعد جاسم65682322422002068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيمريم عباس سعيد مكصد65692322422002071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينبأ علي غالب محسن65702322422002073

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينجوان نعيم بدر مجباس65712322422002076

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينرجس صالح هادي خضير65722322422002077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهدى حسن محي عبود65732322422002081

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائياطياف علي محمد حسن65742322422003004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائيامنه رحيم عبد هللا حسين65752322422003006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبراء علي حسن عصيد65762322422003010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل612.0087.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبلسم حيدر ناصر حسين65772322422003011

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبنين جاسم عباس كاظم65782322422003013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبنين قاسم طالب كاظم65792322422003020
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كلية التمريض/جامعة بابل669.0095.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبنين مهند محمد عبيد65802322422003022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبنين ياسين طه حبي65812322422003023

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيتبارك نبيل محمد سعيد ديكان65822322422003027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيتغريد سامي صاحب جوده65832322422003028

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيحنين حميد غافل عبد زيد65842322422003032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائيحوراء طاهر محسن حسن65852322422003036

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيحوري مجيد فالح حسن65862322422003040

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيدره عصام حمد شهد65872322422003042

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيدعاء باسم فاضل وصيخ65882322422003043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء617.0088.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرغد محسن شاكر كاظم65892322422003047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638.0091.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرفيده رزاق عبيس علي65902322422003049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0066.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرقيه باسم محمد علي65912322422003051

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرقيه ثائر مجيد حميد65922322422003052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرقيه حمزه محمد عبد الرضا65932322422003053

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرقيه علي حسين طالب65942322422003055

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرقيه قاسم عباس شهد65952322422003056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء اسماعيل عباس شهد65962322422003059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء جاسم فاضل وصيخ65972322422003060

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0084.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء حازم عبد الساده محمد65982322422003061

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0084.29اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء حسن علي كاظم65992322422003062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل603.0086.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء حسن عمران موسى66002322422003063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء حمزه حبش نومان66012322422003065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد االمير جاسم66022322422003070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء فارس عباس دويح66032322422003074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء فاضل علي عاشور66042322422003075

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء ماجد عباس حسن66052322422003077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء محمد عذاب راضي66062322422003078

كلية التمريض/جامعة بابل684.0097.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب احمد صبر عبد الكاظم66072322422003081

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب حسن جمعه محمد66082322422003083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب حسين نوماس حمزه66092322422003084

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب حيدر حاتم هالل66102322422003086

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0083.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب حيدر حاكم نوري66112322422003087

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب سامي صاحب جوده66122322422003090

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0083.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب عماد حسين سدخان66132322422003092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب محمد علي حسين66142322422003093

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينه صادق هادي محمود66152322422003094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيساره محمود عبد هللا داود66162322422003098

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيساره وليد سريبت عبود66172322422003099

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشفق احمد شاكر هادي66182322422003101

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيضحى داود عبد الحسين داود66192322422003105

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيضفاف احسان كاظم هاشم66202322422003106

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيعذراء عبد االمير رحيم حسن66212322422003110

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء622.0088.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيعال حيدر محمد ياسر66222322422003111
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيغدير كاظم سعيد سلمان66232322422003114

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل595.0085.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيغسق بالل نصر عبد الكاظم66242322422003115

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيغفران سالم مدلول مجمن66252322422003117

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه حاكم داخل واوي66262322422003121

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه حسن حسين مصيخ66272322422003122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه رعد كامل عباس66282322422003125

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه عقيل صاحب عزيز66292322422003127

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه علي حياوي نجم66302322422003128

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبوسي هاشم66312322422003132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه مهدي صالح حسين66322322422003134

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء519.0074.14اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمريم صباح عباس هادي66332322422003143

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمالك خضير عباس حسين66342322422003145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية المناذرة للبناتاحيائينبأ مهدي هويدي حمد66352322422003151

كلية العلوم/جامعة بابل642.0091.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائينور الهدى ناصر جابر سعيد66362322422003154

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية المناذرة للبناتاحيائينور حسن جمعه محمد66372322422003155

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل502.0071.71اعدادية المناذرة للبناتاحيائينور هادي ياسين عزاوي66382322422003159

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية المناذرة للبناتاحيائييقين عمران محمد شهد66392322422003164

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائياستبرق دريب عبيد عذاب66402322422004002

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايه سعود حسن جمعه66412322422004010

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايه محمد عبيس يوسف66422322422004011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايه نعمه شهد عسل66432322422004012

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء ماجد هادي راضي66442322422004015

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيدعاء كريم عبيد صايل66452322422004016

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حامد عبيد كاظم66462322422004025

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حسين منعم جبار66472322422004027

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حمد عبيد سلمان66482322422004028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حمزه خضير مخيلف66492322422004029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء قيس سعدون ابراهيم66502322422004032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب محمد عبد الجليل نعاس66512322422004037

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيساجده سعيد حسين حمزه66522322422004039

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسجى عوده حسين كامل66532322422004040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسكينه ستار عالج ظاهر66542322422004041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسوالف سعد عمران غافل66552322422004043

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيطيبه احمد حمزه عبيد66562322422004044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعذراء ماجد هادي راضي66572322422004048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الوركاء للبناتاحيائيغدير طاهر كاظم يوسف66582322422004050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية الوركاء للبناتاحيائيغدير نعمه تبينه خلف66592322422004052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0069.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة جواد كاظم جاسم66602322422004053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه ماجد حسين غافل66612322422004055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه مهدي جواد كاظم66622322422004056

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه ناهض صدام حمزه66632322422004057

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيلجين حيدر حمزة عبيد66642322422004058

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمروه صخي حسين جنك66652322422004059
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57ثانوية الوركاء للبناتاحيائينرجس محمود نعيم جاسم66662322422004065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الوركاء للبناتاحيائينور مجيد بديوي غضبان66672322422004066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيهاله مهدي احمد جاسم66682322422004067

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57ثانوية الوركاء للبناتاحيائيهند منذر لفتة ربيع66692322422004068

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية539.0077.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيوهالء وليد نجم ضاحي66702322422004069

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء اديب مهدي هادي66712322422005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيامنه علي عجاج عبطان66722322422005005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين احمد محمد دايخ66732322422005010

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين عباس حامد ناجي66742322422005011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين فاضل جاسم محمد66752322422005012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك عباس طالب جاسم66762322422005018

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك عالء حمزه مبدر66772322422005019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيجنات حسن هادي داود66782322422005023

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه خالد جبار سعدون66792322422005031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حيدر موسى عبيس66802322422005036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل498.0071.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء سعود عزيز عبد الكريم66812322422005037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء كاظم هادي جابر66822322422005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب عباس فاضل كريم66832322422005046

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب عباس نايف كاظم66842322422005047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعذراء حسن خليل علي66852322422005054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0073.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعذراء منسي عبد كاطع66862322422005055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغدير عبد الحسن فاضل علي66872322422005058

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0061.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة حسين فرحان كاظم66882322422005061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة عالء سالم شنان66892322422005062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة نصير راشد ياسين66902322422005063

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيكلثوم حسن كاظم حمد66912322422005067

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم حمدان خليل حمزه66922322422005071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنار حيدر محمد دايخ66932322422005073

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيندى عدنان طالب مراد66942322422005076

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى جاسم حمزه محسن66952322422005078

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى حسين كاظم حمد66962322422005079

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0062.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوره محمد عبد هللا كاظم66972322422005083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهبه فؤاد مظيليم دوشان66982322422005085

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى ساجت عجيل مصخي66992322422005086

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيآمنه امين حمزه لفته67002322422006003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيآيه حيدر عبد الكاظم هويدي67012322422006004

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14ثانوية الرفعة للبناتاحيائيامل احمد لفته حمزه67022322422006006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0052.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيانسام ستار سامي عداي67032322422006007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبراء محمد كاظم عبد علي67042322422006009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين حسين مهدي سعود67052322422006012

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين حيدر محمد علوان67062322422006013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين مديح خليل ابراهيم67072322422006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيتبارك مؤيد حامد ناصر67082322422006019
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحنين صباح حسين زعال67092322422006021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم عمران67102322422006022

كلية العلوم/جامعة بابل615.0087.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحوراء عالء حسين حمزه67112322422006024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحوراء ميثاق ابراهيم هاشم67122322422006025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيخديجه سحاب حسن عصفور67132322422006026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيدعاء صالح مهدي عويد67142322422006027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائيرسل عبد ابراهيم فارس67152322422006031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيرفل جاسم صبر سروان67162322422006033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل598.0085.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء احمد صاحب عويف67172322422006041

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء ثائر خليل سعود67182322422006043

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط489.0069.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم شعيب67192322422006044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل571.0081.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء زياد كمال عبد الكاظم67202322422006050

كلية التمريض/جامعة بابل668.0095.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء ستار كاظم عطيه67212322422006052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء عادل حمدان محمد67222322422006053

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء فاضل خضير عبيس67232322422006055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم عبد علي67242322422006056

كلية العلوم/جامعة بابل615.0087.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزينب شعالن كاظم علو67252322422006062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل620.0088.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزينب طالب حمادي علوان67262322422006063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيسجى عادل حياوي كاظم67272322422006066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيسما قيصر عبد الحسين علي67282322422006067

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيشاه زنان حميد عمران مغير67292322422006068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيشهد انس ثامر عطيه67302322422006069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل626.0089.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيشهد هادي حرفش عيدان67312322422006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيصفا كاظم مطر معله67322322422006074

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائيغسق جاسم صبر سروان67332322422006076

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه احمد علي عبود67342322422006077

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0062.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه ثامر حمزه حسين67352322422006078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه عثمان عبد الرزاق صكب67362322422006081

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه علي ثجيل كاظم67372322422006083

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه نديم نصيف جاسم67382322422006090

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمريم فيصل غازي معارز67392322422006093

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائينبأ هاني محمد عبيد67402322422006098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل464.0066.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائينجالء راضي حمزه دحام67412322422006099

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائينوره عمار علي ثجيل67422322422006102

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهاجر حميد عمران مغير67432322422006103

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهدى ميثم مشكر عبيد67442322422006107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0080.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيوديان فيصل غازي عيدان67452322422006109

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائييقين صبحي حسن عبود67462322422006110

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيآيات ثامر طه راضي67472322422007002

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل489.0069.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيأساور عقيل فاضل عبد67482322422007004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائياسراء فاضل حسين شهاب67492322422007006

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائياسالم احمد طامي مزهر67502322422007007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيآمنه حيدر عبد عباس67512322422007011
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيبيداء ضيف صافي بردي67522322422007018

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك مشتاق طالب جيران67532322422007023

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك هادي حمد حاجم67542322422007024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء654.0093.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتقى علي طه هاشم67552322422007026

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحنان حسين عزيز ابراهيم67562322422007029

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية695.0099.29ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحنين ابراهيم حسين هاشم67572322422007030

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحنين رحمن مرزه حمزه67582322422007031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط607.0086.71ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء محمد هادي حنوف67592322422007034

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيرزان محمد مهدي جهاد67602322422007036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيرسل واثق صادق حدين67612322422007037

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه عالء عبد عباس67622322422007038

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء حسين علي خضير67632322422007041

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء طه عبد االمير ولي67642322422007043

كلية طب االسنان/جامعة بابل696.0099.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء نبيل صاحب علي67652322422007045

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب صالح حسن عبيس67662322422007049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا فهد67672322422007053

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب علي فخري مالك67682322422007054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيساره مشتاق هادي حميد67692322422007056

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسجى منتصر شاكر هاشم67702322422007058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل612.0087.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسماء باسم عبد علي شهيد67712322422007059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية525.0075.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيعبير كاظم حسين ساير67722322422007063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيغاده حسين عبد هللا خالوي67732322422007064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير حسن علي خضير67742322422007065

كلية اآلداب/جامعة بابل529.0075.57ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيغفران ضياء عبيد شمخي67752322422007067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه حمزه عبيد متعب67762322422007068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبيد حسون67772322422007069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه مجيد حميد ناصر67782322422007071

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس بكه67792322422007072

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيمسار منير فارس خضير67802322422007077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار الدين مالك مهدي خضير67812322422007079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0088.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيميعاد علي عبد العباس حسن67822322422007082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائينبأ قصي عبد الزهره هاشم67832322422007083

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه ليث حبيب كريم67842322422007090

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم621.0088.71ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهدير عمار خضير حسين67852322422007091

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهديل صالح عبيد علي67862322422007092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهناء ناهض نجم فرحان67872322422007093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهيام ناصر عباس مهدي67882322422007094

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0072.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائييسرى خالد حمود جباره67892322422007097

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائييقين احمد عبد هللا فهد67902322422007098

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياحالم رعد دواي علوان67912322422008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياستبرق عامر جعفر سلمان67922322422008003

كلية التمريض/جامعة بابل684.0097.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسراء ماجد جواد طراد67932322422008007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياطياف عادل راشد مزعل67942322422008008
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كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيالماز فاضل محمد راشد67952322422008010

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيالهام عبد الستار محمد ارزيج67962322422008011

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات حسين عبد الكاظم حمزه67972322422008012

كلية العلوم/جامعة بابل618.0088.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات عبد علي ناصر مهدي67982322422008013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0082.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتقى مسلم علي عبد هللا67992322422008024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين هيثم فاضل عمران68002322422008027

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدعاء صادق عبيد سويف68012322422008032

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه جبار نوري حنن68022322422008036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه صفاء سالم نجم68032322422008037

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرنا عبد الرضا عبد االمير ولي68042322422008039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل589.0084.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد مرزه68052322422008040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء فاضل راشد مزعل68062322422008041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء فاضل كاظم حمزه68072322422008042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كتاب كاظم علوان68082322422008044

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عبد االمير حسون اسماعيل68092322422008049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينه أحمد هاشم عباس68102322422008052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسميه صادق نصر حمزه68112322422008056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0080.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد فراس عباس جاسم68122322422008059

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد كريم طعمه ذياب68132322422008060

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى ضرغام حاتم صاحب68142322422008063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء هيثم بدر حمزه68152322422008066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعلياء صالح مهدي جاسم68162322422008067

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير حسن علي عبد هللا68172322422008068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير حيدر عباس عبادي68182322422008069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0086.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة مسلم نعمه كاظم68192322422008071

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0086.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد رضا حسن68202322422008073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0082.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه رزاق ازويد علي68212322422008075

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي جاسم68222322422008076

كلية الفقه/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه علي حسن حميد68232322422008078

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه فاضل كاظم حمزه68242322422008080

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه كاظم فاضل عباس68252322422008081

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل620.0088.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه محمد طالب حسين68262322422008082

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيلقاء عبد الحسين هاشم ذياب68272322422008085

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمروه لطيف جواد طراد68282322422008086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم حسين غضبان كريم68292322422008087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ حامد جواد طراد68302322422008090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ راجح محمد فارس68312322422008092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى صباح محمد عبد الحسين68322322422008095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور علي ازويد حميد68332322422008097

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه جمال هادي راشد68342322422008098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0080.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى عبد مشرع مشهد68352322422008100

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدير محمد مهدي حسين68362322422008102

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوسن راضي خليل عبيد68372322422008104
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوفاء راشد عبد العباس عليوي68382322422008105

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايه مناضل علي غزوان68392322422009003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيرؤى زكي شمخي حمزة68402322422009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29ثانوية البدور للبناتاحيائياسيل حسن حسين علي68412322422010002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية البدور للبناتاحيائياالء محمد قاسم صالح68422322422010004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86ثانوية البدور للبناتاحيائيحوراء خضر علي جبر68432322422010008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية البدور للبناتاحيائيرانيه حسن صدى عباس68442322422010009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية البدور للبناتاحيائيريه رياض عبد الحكيم صالح68452322422010011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية البدور للبناتاحيائيزينب زياد اسماعيل بديوي68462322422010013

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0083.43ثانوية البدور للبناتاحيائيزينب علي غانم نعمة68472322422010014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29ثانوية البدور للبناتاحيائيغدير محمد مهدي كاظم68482322422010020

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية البدور للبناتاحيائيفاطمه طارق احمد مطلك68492322422010023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية البدور للبناتاحيائيفاطمه علي بشاره محسن68502322422010024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية البدور للبناتاحيائينبأ عامر سلمان عبد68512322422010028

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية البدور للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسن دريغ68522322422010031

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية البدور للبناتاحيائيهدير حامد عبد حمزه68532322422010034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل541.0077.29اعدادية الثورة للبناتاحيائياديان عايد شمخي جبر68542322422011003

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الثورة للبناتاحيائياسراء محمد عبد ناجي68552322422011006

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية الثورة للبناتاحيائياسماء احمد حميد عبد الكاظم68562322422011007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الثورة للبناتاحيائياسماء حميد عبد الخالق عباس68572322422011008

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية الثورة للبناتاحيائياالء قاسم خرباط شاكر68582322422011009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية الثورة للبناتاحيائيام البنين محمد عبيد عبيس68592322422011010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيامنه قاسم حسين علي68602322422011012

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيانعام مسلم احمد خضير68612322422011013

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الثورة للبناتاحيائيايات حسن حمزه جاسم68622322422011015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيايات عباس كاظم حسين68632322422011017

كلية العلوم/جامعة بابل606.0086.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيايناس انور كاظم نوري68642322422011023

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيايه رافد عبيس رضا68652322422011024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية الثورة للبناتاحيائيبان حيدر محمد علي عبد الجليل68662322422011025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيبتول ميثاق طالب جابر68672322422011027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيبراء حيدر عذاب حسن68682322422011028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00اعدادية الثورة للبناتاحيائيبراق احمد ابراهيم عبد علي68692322422011029

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين سعدي حسين علي68702322422011033

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين قيس عزيز كاظم68712322422011038

كلية العلوم/جامعة بابل612.0087.43اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين ياس سوادي زغير68722322422011042

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم جاسم محمد68732322422011043

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية الثورة للبناتاحيائيتبارك فراس كاظم طارش68742322422011044

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الثورة للبناتاحيائيحنين كاظم ارمش عبود68752322422011049

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل659.0094.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيحوراء حليم خضير محمد68762322422011052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل652.0093.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيدعاء الحكيم عباس حسين عبود68772322422011058

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيدينا نصر عبد الكاظم خضير68782322422011060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيذكرى عبد االمير راهي ثجيل68792322422011061

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيرتاج حسين كاظم حمزه68802322422011064
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيرفيده حميد عبد الخالق عباس68812322422011072

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيرواء احسان علي هادي68822322422011075

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل677.0096.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيروز وسام صالح يوسف68832322422011076

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيريام جواد كاظم منصور68842322422011077

كلية العلوم/جامعة بابل620.0088.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسين68852322422011081

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم ناصر68862322422011082

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حسين حميد عبد ايوب68872322422011084

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حكمت ارمش عبود68882322422011085

كلية العلوم/جامعة بابل629.0089.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حمزه عماد عبد زيد68892322422011086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حيدر كمال الدين عبد الرسول68902322422011088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء خالد وحيد مهدي68912322422011090

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء داخل دليمي حداوي68922322422011091

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597.0085.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء سعيد حمزه حمود68932322422011093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء علي محمد حمزه68942322422011099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء عماد غازي جبر68952322422011101

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0080.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح كاظم68962322422011106

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب احمد فاضل جاسم68972322422011109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم دليمي68982322422011110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب خالد غازي عبيد68992322422011111

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب رائد جبار حمزه69002322422011112

كلية التربية األساسية/جامعة بابل599.0085.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عباس تركي حسوني69012322422011116

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عباس حسين عبود69022322422011117

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب علي حسين احمد69032322422011118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب قصي باسم خليل69042322422011119

كلية التمريض/جامعة بابل683.0097.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب مالك حمود مشون69052322422011121

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينه حامد علي جبر69062322422011126

كلية العلوم/جامعة بابل614.0087.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيساره احمد صبري سربوت69072322422011128

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيسجى حيدر محمود عباس69082322422011131

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيشهد احمد كاظم جاسم69092322422011133

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيضحى علي عزيز عبد هللا69102322422011138

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيضحى محمد وادي عبيد69112322422011139

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيعذراء ابراهيم عباس محمد69122322422011142

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل612.0087.43اعدادية الثورة للبناتاحيائيعذراء رحمن مخيف خلخال69132322422011143

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيعزت رحمان كاظم عليوي69142322422011144

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيغدير سالم عبد هللا محمد69152322422011149

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد راضي عبد69162322422011150

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه تحسين علي عبد الرضا69172322422011151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه حامد هادي ناصر69182322422011156

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه حردان جاسم جعاز69192322422011157

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه حسن جاسم حسن69202322422011158

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0064.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه حمزه محمد راهي69212322422011160

كلية التمريض/جامعة بابل666.0095.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه خالد محمود شاكر69222322422011163

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه شاكر محسن حسن69232322422011165
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التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد نافل69242322422011169

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم مطرود69252322422011170

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء642.0091.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه محسن علي جانون69262322422011171

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل684.0097.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه مرزه69272322422011172

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه نبيل علي عبد الحسين69282322422011176

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيفدك حسنين خليل ابراهيم69292322422011177

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيفدك عداي حسن عطيه69302322422011178

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيمريم عقيل علي حمزه69312322422011185

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الثورة للبناتاحيائيمريم عماد كاظم عبد69322322422011186

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء475.0067.86اعدادية الثورة للبناتاحيائيمريم مهدي عبد الهادي حسن69332322422011187

كلية العلوم/جامعة بابل620.0088.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيمنار داخل غالي صخر69342322422011189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيمنار سلمان جاسم حسن69352322422011190

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الثورة للبناتاحيائيناديه شهيد جابر تومان69362322422011194

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية الثورة للبناتاحيائينبأ علي جواد كاظم69372322422011197

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية الثورة للبناتاحيائينبأ يوسف اسماعيل جاسم69382322422011198

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الثورة للبناتاحيائينبأ يونس عبد هللا حاشي69392322422011199

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الثورة للبناتاحيائينسرين قاسم عبيد عسل69402322422011200

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الثورة للبناتاحيائيهاجر علي حسن صالح69412322422011215

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542.0077.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأالء ناجي ياس خضير69422322422012001

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات حسن سلمان عبد الكاظم69432322422012004

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات حيدر سعيد مجدي69442322422012005

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل684.0097.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيالف مثنى عبد الكريم صادق69452322422012008

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياثمار حيدر عبد النبي كاظم69462322422012010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء احمد جاسم محمد علي69472322422012013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء حيدر حسين جاسم69482322422012014

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل654.0093.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء عالء عبد الرحيم نهام69492322422012016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء قيصر ثابت كاظم69502322422012018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامامه محمد جواد هادي كاظم69512322422012024

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات حسن جاسم محمد69522322422012026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه ميثم عبد االمير خليل69532322422012035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول احمد جاسم محمد69542322422012038

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين احمد كاظم حبيب69552322422012040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين اناس صباح حسن69562322422012041

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حسين مهدي محمد69572322422012044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عدنان علوان سلمان69582322422012048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين مؤيد عبد الخالق عيدان69592322422012050

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين مثنى جاسم جبر69602322422012051

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم عذاب69612322422012054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك حيدر محمد عبد الكريم69622322422012055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عامر يوسف عبد الكريم69632322422012056

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عباس اسماعيل خضير69642322422012057

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عباس خزعل عطشان69652322422012058

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك محمد عبد علي عيسى69662322422012064
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0064.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك هيثم كاظم ناصر69672322422012065

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى سلوان تركي عبد العباس69682322422012067

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتمارا حسنين جاسم كاظم69692322422012069

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرتاج احمد محمد جابر69702322422012078

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغده عبد الكريم حسن كاظم69712322422012081

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقية هالل وهاب جواد69722322422012082

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه جبار عباس منسي69732322422012083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حسين نعمه مزعل69742322422012084

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حيدر ضياء مزهر69752322422012085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه رافع حمد يوسف69762322422012088

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه صالح محمد عبد علي69772322422012089

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرند منتصر جليل كريم69782322422012094

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان باسل تركي لفته69792322422012095

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان فارس محي حمزه69802322422012096

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان نصر رحيم كريم69812322422012097

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزبيده داخل نصيف علي69822322422012098

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء اسعد صادق عبد الشهيد69832322422012102

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر محسن حسين69842322422012111

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رحيم حسون كاظم69852322422012114

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رياض صباح شكر69862322422012115

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سعد نعمان عزيز69872322422012116

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء صدام عبد علي فرحان69882322422012118

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء صفاء هادي علي69892322422012119

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء غانم رحمن هاتف69902322422012123

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فخري مخيف علي69912322422012124

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كرار عبد المهدي جبار69922322422012126

كلية العلوم/جامعة بابل631.0090.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد كاطع سفيح69932322422012129

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مكي صاحب جواد69942322422012131

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء واثق علي حسين69952322422012132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء وليد يوسف جبر69962322422012134

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد شمخي عبد69972322422012137

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب اكرم بهاء غزاي69982322422012139

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب جواد كاظم رضا69992322422012140

كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسين جاسم حسين70002322422012141

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0082.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب رائد رزاق عزيز70012322422012147

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فالح حسن علي70022322422012154

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسالي عاد عبد هللا نوري70032322422012164

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى حيدر طالب كاظم70042322422012166

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى469.0067.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى سعد جاسم حمود70052322422012170

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسما ازهر عباس يوسف70062322422012175

كلية التمريض/جامعة بابل671.0095.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسما هاتف عبيد عبود70072322422012176

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشجن رياض مجلي حسون70082322422012179

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس مؤنس حكمت مصطفى70092322422012183
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد احمد كاظم سلمان70102322422012184

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل473.0067.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عدنان عبد تركي70112322422012186

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهالء احمد نوري جمعه70122322422012189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا عماد كاظم كنبر70132322422012194

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا محمد حميد زامل70142322422012195

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى علي حسين عبيد70152322422012197

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضيء صدام حسين عبد علي70162322422012198

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضي فاضل مهدي مظلوم70172322422012199

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه رزاق حسين علي70182322422012204

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيظفر سامر تاغي ناجي70192322422012207

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعطاء محمد رحمن عبد70202322422012209

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال حسنين محسن عبود70212322422012210

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعلياء عقيل مخيف علي70222322422012211

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0086.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير حيدر فاهم مزعل70232322422012214

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير رحيم كريم علي70242322422012215

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير سعدي منجي ناجي70252322422012216

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير علي قصي هاتف70262322422012218

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير مشتاق طالب فرهود70272322422012219

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة علي حسين علي70282322422012220

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل589.0084.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسن عبيس جسام70292322422012227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسين رزاق عطية70302322422012229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسين70312322422012230

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حيدر جواد امين70322322422012233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حيدر شعالن عبيد70332322422012235

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه ضياء قاسم احمد70342322422012237

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير محمد علي جدوع70352322422012239

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم حميد داغر70362322422012240

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل640.0091.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عالء جودت جاسم70372322422012241

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عالء كاظم حبيب70382322422012242

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه ميثم فاضل كتاب70392322422012244

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح حسين فاضل حسن70402322422012247

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح عماد عبد الواحد جبر70412322422012249

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرقان علي سليم عبد الرضا70422322422012250

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط521.0074.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر رافع غازي راشد70432322422012256

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر ماجد محمد امين70442322422012257

كلية العلوم/جامعة بابل643.0091.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر مهدي جعفر مهدي70452322422012258

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوكب عالء سليم حسن70462322422012259

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروة حسين حيدر نعمه70472322422012263

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه زاهر عبد جاسم70482322422012264

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه عادل خلف عرط70492322422012265

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريانه يوسف ياسين طه70502322422012267

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية617.0088.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حسام عبد الكريم جياد70512322422012269

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حيدر حسين ناجي70522322422012272
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قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم محمد جذول جاسم70532322422012276

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم يقظان راضي محمد70542322422012279

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك احمد خلفه جاسم70552322422012280

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنيه فالح محي جعفر70562322422012284

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيميسره محسن عبد حسون70572322422012286

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ ضاري مهدي حسين70582322422012289

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ فارس طالب صاحب70592322422012290

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيندى اياد كامل كنوش70602322422012291

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس عالء مجيد ليلو70612322422012293

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور احمد شوكت مهدي70622322422012294

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور احمد نعمه مزعل70632322422012295

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الزهراء حيدر عبد الرزاق عزيز70642322422012296

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى احمد مهدي سلمان70652322422012297

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى زهير جابر علوان70662322422012302

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى صابر رضا نجم70672322422012303

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور صفاء نتوش حساني70682322422012306

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد الناصر عوده ماهي70692322422012307

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور مهند احمد سعيد70702322422012309

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائينون ميثم عبد الوهاب صالح70712322422012311

كلية العلوم/جامعة بابل637.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر حيدر علي حسين70722322422012312

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل636.0090.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه عمار فيصل مصطفى70732322422012315

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى احمد سلمان بدر70742322422012316

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى صالح ياسين طه70752322422012317

كلية العلوم/جامعة بابل673.0096.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيودق هادي محمد ناصر70762322422012323

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوفاء عبد المحسن عباس محسن70772322422012324

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيآمنه حسين كريم فاضل70782322422013001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيأمنيه عالء حميد طالب70792322422013002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل577.0082.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيابتهال عبد الرضا كاظم جودي70802322422013003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيابرار عادل عبد الهادي عمران70812322422013004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائياديان حيدر مجبل معين70822322422013008

كلية العلوم/جامعة بابل618.0088.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائياطياف حميد كاظم حبيب70832322422013012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيافراح عادل كاظم عبيد70842322422013013

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيافنان محمد عباس ناصر70852322422013014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائياالء حسين سعد نجم70862322422013016

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائياالء صالح هادي كاظم70872322422013018

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل605.0086.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيالزهراء زيد علي مخيف70882322422013019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية507.0072.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيالق حيدر عبد االمير رشيد70892322422013020

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيالق عالء هاني حسن70902322422013021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل662.0094.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيام البنين حيدر غني عبد الحسين70912322422013022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء618.0088.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيامال حامد علي موسى70922322422013023

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.6899.53اعدادية الطليعة للبناتاحيائيامنه حسين غني عبد70932322422013026

كلية العلوم/جامعة بابل616.0088.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياندى سامر احمد حمزه70942322422013028

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات سعيد حبيب عبد70952322422013032
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات علي حسوني عبيد70962322422013035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايان علي شعيب شرقي70972322422013039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايمان حيدر محي اسماعيل70982322422013041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايناس مسلم عبد الرضا عبد الحسين70992322422013042

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه احمد شاكر حسين71002322422013043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه حيدر حسن شنيور71012322422013045

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه خالد انور حسين71022322422013046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل595.0085.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه رعد عيدان جاسم71032322422013048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل630.0090.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه سمير جبر عبد71042322422013050

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عدي اركان عباس71052322422013051

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عالء علي حسين71062322422013052

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه ليث محمود حسين71072322422013055

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0086.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبان اكرم صالح عيدان71082322422013056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبتول عقيل حسن سعيد71092322422013058

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبتول ناصر فيصل جبر71102322422013061

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبسمله محمد جواد عبد الحسين71112322422013063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل538.0076.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبسمه عباس ناظم عباس71122322422013064

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين احسان اسماعيل ابراهيم71132322422013066

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل681.4097.34اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين احمد عبد الحسن عنون71142322422013067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حسين كاظم عبد الحسين71152322422013070

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين سعدون هاشم مرزه71162322422013072

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين طاهر ياسين حسين71172322422013073

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين عباس عوده كاظم71182322422013075

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين عالء هاشم ابراهيم71192322422013077

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين محمد جاسم محمد علي71202322422013078

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك احمد شاكر حمود71212322422013083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك امجد رؤوف عبد االمير71222322422013084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك بهاء عبد الحسين جواد71232322422013085

كلية التربية األساسية/جامعة بابل550.0078.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد علي71242322422013087

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك حيدر صادق عمران71252322422013089

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم حسوني71262322422013090

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك حيدر محمد باقر عبد الحكيم71272322422013091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك رحاب حميد راضي71282322422013092

كلية العلوم/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك زيد جواد علي71292322422013093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عباس جاسم ناصر71302322422013095

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عباس نور يوسف71312322422013096

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عقيل جبار زويد71322322422013097

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك مخلص وسمي عطيه71332322422013100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك ميثم حسن شاكر71342322422013101

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل650.0092.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى احمد جاسم محمد71352322422013103

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى فريد غازي حمود71362322422013106

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى قحطان خضير عبيد71372322422013107

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتمارا وائل علي عباس71382322422013108
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كلية االثار/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيثريا رياض عبد االمير جاسم71392322422013110

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنان علي زكي محمد علي71402322422013112

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنان قصي فخري كاظم71412322422013113

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنان محمد عبد االمير عباس71422322422013114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل614.0087.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنين حسين يوسف هاشم71432322422013115

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنين عباس محسن عبد الحسين71442322422013117

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل645.0092.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنين ياس خضر عبد الزهره71452322422013118

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء اياد ناجي علوان71462322422013119

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء حازم كاظم عبيس71472322422013121

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء ضياء عبد االمير صالح71482322422013123

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء علي عبد هريش71492322422013125

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء عمار هالل كشوش71502322422013126

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل638.0091.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء فائز عباس حسن71512322422013127

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء فاخر جواد كاظم71522322422013128

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء محمد كريم عبد71532322422013131

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0063.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء مشرق هادي كاظم71542322422013132

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء منصور محمد خضر مزهر71552322422013133

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء وسام عباس جاسم71562322422013135

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيداليا احمد محمد علي عبد االمير71572322422013136

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيداليا حسنين فالح مجيد71582322422013137

كلية العلوم/جامعة بابل643.0091.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيداليا سعد عبد صوفي71592322422013138

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدينا زيد حمودي حبيب71602322422013141

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدينا سعد موجد امين71612322422013142

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدينا علي عادل خليل71622322422013143

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدينا محمد عبد الخالق علي71632322422013144

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج حسين علي محمد71642322422013150

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج ستار جابر عبد الباقي71652322422013151

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرحاب صالح هادي علي71662322422013152

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0064.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقية ليث شهيد حسن71672322422013156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه رحمن طالب كاظم71682322422013157

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم غانم عبد الحسين71692322422013159

كلية القانون/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسين سلمان71702322422013161

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه ميثم عبد الحسين حسن71712322422013163

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرمله حيدر يحيى موسى71722322422013164

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرند حيدر نور يحيى عبد الحسين71732322422013165

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرنده المع حسن عويد71742322422013166

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرواء طالب عبد الواحد ياسر71752322422013167

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان حسن هادي عبد71762322422013168

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.5292.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان سعد سفاح حسون71772322422013169

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان عادل وهاب رزوقي71782322422013170

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروز سامر سليم رشيد71792322422013176

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريام احسان علي كاظم71802322422013178

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريام حسين علي سبتي71812322422013179
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كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريتا علي كاظم عيسى71822322422013181

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريهام خلدون علي حسين71832322422013182

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء احمد جواد حسين71842322422013185

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء اياد علي حسين71852322422013188

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء تحسين حسن حران71862322422013190

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الحسين رحمان71872322422013192

كلية التمريض/جامعة بابل666.0095.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسين علي سلمان71882322422013194

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسين هرون عليوي71892322422013195

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0082.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء أحميد حمزه بديوي71902322422013197

كلية اآلداب/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حيدر دوهان محمد71912322422013198

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء رائد نوري محمود71922322422013201

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء رأفت فاهم محمد71932322422013202

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء سعد ابراهيم كاظم71942322422013205

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء شوقي كاظم غبن71952322422013206

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء صدام حسين علي71962322422013208

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عامر عبد المحسن حمزه71972322422013209

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس شهيد جلوب71982322422013210

كلية العلوم/جامعة بابل628.0089.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم جبار داود71992322422013211

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عالء معتوك شعالن72002322422013215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عالء مناف عبد الواحد72012322422013216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عالء منصور زاير72022322422013217

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي سالم لفته72032322422013218

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي عباس فاضل72042322422013219

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي محسن حميد72052322422013220

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء فالح مهدي محمد72062322422013223

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد العباس عطار72072322422013225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء كريم عبد المهدي شرار72082322422013231

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد حسين عبيد72092322422013233

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد طالب جبار72102322422013235

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد موسى عيسى72112322422013238

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء مقصد محمد عبود72122322422013239

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء مهند مهدي جوده72132322422013241

كلية التمريض/جامعة بابل671.0095.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ميثم هادي عبد72142322422013242

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ناظم محمد كاظم72152322422013243

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء551.0078.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ناظم ياسين عوده72162322422013244

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء هيثم حسن علي72172322422013246

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء والء مسلم جابر72182322422013247

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب اديب سالم ربيط72192322422013248

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب امجد كريم محمد72202322422013249

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل577.0082.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب باسم منعم موسى72212322422013251

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب بشير محي عبد72222322422013252

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب جبار مدحوس سلمان72232322422013253

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر ابراهيم حمزه72242322422013257
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر حبيب كنوش72252322422013258

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر حميد زغير72262322422013259

كلية العلوم/جامعة بابل614.0087.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر عبيد عباس72272322422013260

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حيدر عبيس سلطان72282322422013261

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب رياض عبد المحسن راضي72292322422013263

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب سلمان مرزوك سلمان72302322422013264

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0062.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب شامل عبد المجيد كاظم72312322422013265

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب صفاء غني محمد72322322422013267

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب ضياء حمد خليف72332322422013268

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عباس رحيم حسين72342322422013269

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عباس شهيد جلوب72352322422013270

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق عبد العظيم موسى72362322422013271

كلية الصيدلة/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عبد ناجي ناصر72372322422013272

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عقيل فاهم عبد الحسين72382322422013274

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي حسن عمران72392322422013275

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي هادي حمزه72402322422013277

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء633.0090.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب غالب فاضل جدي72412322422013280

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب فيصل عبد الزهره اسماعيل72422322422013282

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب ماهر عبد هللا عمران72432322422013285

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء545.0077.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب ميثم عبد الرسول هادي72442322422013290

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب نافع عبد الرضا سمرمد72452322422013291

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينه اسعد مالك محمود72462322422013292

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينه خالد تركي جهاد72472322422013294

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره حيدر مهدي حسن72482322422013298

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره سعد سليم كريم72492322422013299

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره عباس عبد زيد براك72502322422013300

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره علي نجم عبد72512322422013303

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره ميثم اموري جعفر72522322422013305

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسبأ حيدر حسن عبود72532322422013307

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى محمد مكي محمد72542322422013309

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر513.0073.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسراء زيد فاضل احمد72552322422013311

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0087.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسرى سعد سليم كريم72562322422013312

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسرى عبد الستار ناجي عبد الجليل72572322422013313

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0078.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسعاد حسن كاظم حسن72582322422013315

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء550.0078.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسكينه صالح حسن جاسم72592322422013316

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسليل صفاء عزيز سلمان72602322422013318

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسميه مؤيد غالب راشد72612322422013320

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسنين فرات محمود محمد72622322422013321

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس سرمد ابراهيم محمد72632322422013323

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد بهاء ناظم هادي72642322422013324

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء540.0077.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد حسنين علي هاشم72652322422013326

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد علي منغر جاسم72662322422013331

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشوجان حسن كاظم جواد72672322422013334
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قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصابرين عباس عبد المهدي غازي72682322422013336

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا حيدر عبيس ناجي72692322422013338

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا علي عبد الحسين سلمان72702322422013340

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا قاسم عبد االمير عبود72712322422013341

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا كريم صاحب داود72722322422013342

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيضحى سالم عبد هللا سلمان72732322422013345

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطفوف صالح عبد الحسن عوفي72742322422013353

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء453.0064.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه باسم نعمه محيسن72752322422013354

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه بهاء خشان حسين72762322422013355

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه جالل غازي هادي72772322422013357

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه حسن جاسم مطلك72782322422013358

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه حسنين خيري حسن72792322422013359

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه حسين علي حسين72802322422013360

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0066.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه سالم جبار زويد72812322422013362

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0074.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه عدي حاتم محمود72822322422013363

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه فراس علي حسوني72832322422013364

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه قاسم عبد الخضر كاظم72842322422013365

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيف احسان علي مسلم72852322422013368

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعبير علي طه محمد علي72862322422013369

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال حسين فايق جواد72872322422013370

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال عباس فاضل حمزة72882322422013371

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل616.0088.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعهود حسين عبد حراب72892322422013377

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير احمد برهي كاظم72902322422013380

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير حسن عبد الكاظم داود72912322422013381

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير سعدي كاظم عبد72922322422013383

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير عامر فيصل جابر72932322422013384

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير عدنان براك عبيد72942322422013386

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير مهدي حسن حبيب72952322422013390

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل674.0096.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير نبراس محمد عبيد72962322422013391

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغسق ضياء احمد محمود72972322422013394

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغسق عادل جاسم كاظم72982322422013395

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغسق عباس فاضل حمزه72992322422013396

كلية العلوم/جامعة بابل621.0088.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغفران امين ناصر حسين73002322422013398

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد الكريم راضي73012322422013400

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة بشار جبار جواد73022322422013402

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة عبد الكاظم عبد زيد صخيل73032322422013403

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهرء زاهر عبد الكاظم محمد73042322422013406

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل650.0092.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد عبد الواحد احمد73052322422013407

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حميد مطر عليوي73062322422013409

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر كاظم جبر73072322422013410

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سجاد باقر هنين73082322422013412

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صالح مهدي حسين73092322422013413

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء نهاد عبد هللا سلمان73102322422013416
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه ثامر جواد كاظم73112322422013418

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حاتم حميد سلمان73122322422013419

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الواحد جاسم73132322422013420

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حكيم وهاب جبر73142322422013421

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسن تالي73152322422013422

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599.0085.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حيدر شاكر خلف73162322422013423

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رحمن مسلم حمزه73172322422013425

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رغدان فؤاد حسيب73182322422013427

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سعد عباس جدي73192322422013429

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد العزيز جواد73202322422013430

كلية العلوم/جامعة بابل652.0093.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سعدي اسماعيل خليل73212322422013431

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل577.0082.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سالم فخري شاكر73222322422013432

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سليم سمير مطير73232322422013433

كلية العلوم/جامعة بابل620.0088.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سليم عباس شنين73242322422013434

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير كامل مجيد73252322422013440

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء618.0088.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عبد زيد براك محمد73262322422013441

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عصام سلمان عبيس73272322422013443

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه فراس عباس محمد73282322422013448

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى474.0067.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه قاسم رحيم جاسم73292322422013449

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه مؤيد غالب راشد73302322422013452

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه حسين73312322422013453

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد حميزه هاشم73322322422013454

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد سهيل كركش73332322422013455

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الساده كاظم73342322422013458

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.0061.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد محسن علي73352322422013459

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه مسلم عبيس عبيد73362322422013460

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه ناطق عبد الكاظم عبيد73372322422013463

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرح كامل شكير عبيس73382322422013465

كلية العلوم/جامعة بابل615.0087.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفضه حمودي تايه رشيد73392322422013467

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفيد سعد موجد امين73402322422013468

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفيض الهدى كريم غازي شمران73412322422013469

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيلباب حسام عبد الوهاب جواد73422322422013474

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيلبنى قيس عبد الرحمن محيميد73432322422013476

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيلمياء وحيد جاسم ياسين73442322422013477

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احسان محمد عزيز73452322422013480

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0080.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احمد شاكر حسين73462322422013481

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احمد محمد عبد الرضا73472322422013482

كلية اآلداب/جامعة بابل518.0074.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم اسماعيل محمد راضي73482322422013483

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم بشار محمد جابر73492322422013484

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم حسين جواد كاظم73502322422013490

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم رعد سعد نجم73512322422013494

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0074.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم سهيل محمد سعد73522322422013498

كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0060.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عباس جاسم ناصر73532322422013501
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كلية اآلداب/جامعة بابل505.0072.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عبد الحميد علي محسن73542322422013502

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل658.0094.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عبد الخالق حسن علي73552322422013503

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عدنان فليح جواد73562322422013505

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم علي حسين كاظم73572322422013506

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عمران حسن علي73582322422013508

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل668.0095.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم فراس فاضل لفته73592322422013510

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم فالح عبد الكريم راضي73602322422013511

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم قيس صادق علوان73612322422013512

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل647.0092.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم محمد حسين علي73622322422013514

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم محمد عبد االمير حسين73632322422013515

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم ناصر كاظم ناصر73642322422013518

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم يحيى خليل سحاب73652322422013520

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمعصومه فاضل جميل جاسم73662322422013521

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيملك ميثم نوري كريم73672322422013522

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار حيدر سعدون حميد73682322422013524

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمناهج زيد كاظم عمران73692322422013526

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميساء حيدر رعد خليل73702322422013530

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ رضا محمد عمران73712322422013536

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ عبد الخالق سلطان علوان73722322422013537

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس حسين حمزه فليفل73732322422013542

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس حميد ساهي عبد الساده73742322422013543

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس حيدر حمزه خضير73752322422013544

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور احمد طالب حميد73762322422013546

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى احمد دخيل رشيد73772322422013549

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى حسن مظلوم جواد73782322422013553

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى حيدر محمد علي صالح73792322422013554

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى صباح كاظم عبود73802322422013557

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى عالء مظفر جواد73812322422013559

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى علي عباس متعب73822322422013560

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0086.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى وجدي عزيز عبيس73832322422013565

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور حسين علي سلمان73842322422013568

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور خلف موهان عبيد73852322422013570

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور زيد عبد اللطيف خضير73862322422013571

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عامر حسين صالح73872322422013574

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0064.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عالء عبد زيد نجم73882322422013576

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور علي حسن عمران73892322422013577

كلية العلوم/جامعة بابل618.0088.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور فراس جبار عبد هللا73902322422013578

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء630.0090.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور منير رسول شياع73912322422013581

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورا لقاء محمود خليل73922322422013585

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوران حميد كاظم اشكح73932322422013586

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوران هادي حسون يعقوب73942322422013587

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوره صادق حميد جابر73952322422013588

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهبه احمد طارق غفوري73962322422013590
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهبه ضياء حسن شنيور73972322422013593

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل629.0089.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى جالل عبد االمير حمود73982322422013595

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل617.0088.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى حمودي كاظم جودي73992322422013596

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل459.0065.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهديل ضياء عبد كاظم74002322422013600

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهناء صالح مهدي جواد74012322422013602

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهيام هيثم سعدي عباس74022322422013603

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0063.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيوعود حافظ كاظم ناجي74032322422013604

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيياسمين عناد كاظم عطيوي74042322422013605

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل633.0090.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائييسر عبد الهادي ياسين طه74052322422013607

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائييم عبد الكريم محمود شاكر74062322422013608

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيأسالم حسن محمد راضي74072322422014001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيآيه ثائر موسى حسين74082322422014003

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائياستبرق غفار جبار حسن74092322422014005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائياالء جاسم عباس ذرب74102322422014008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبان سعد نعمه محل74112322422014016

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0062.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبراق عدنان رسمي عليوي74122322422014018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبشائر عماد كامل حسن74132322422014019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين جعفر كاظم محمد علي74142322422014021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين عالء عبد المحسن مغير74152322422014024

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبيارق ناجح عوده رضيوي74162322422014025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء646.0092.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك حسن كاظم عبد الحسين74172322422014026

كلية اآلداب/جامعة بابل520.0074.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك حسين جدعان ركاب74182322422014027

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك حيدر حميد مرهج74192322422014028

كلية العلوم/جامعة بابل627.0089.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء حريز عباس جبر74202322422014033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء محمد حميد مرهج74212322422014037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيخديجه فوزي محمد مدلول74222322422014040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيدجله حيدر طه عبد74232322422014042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيدعاء قاسم خضير عباس74242322422014044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0080.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرتاج علي سليم سلمان74252322422014049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرزق حسن محمد راضي74262322422014050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل466.0066.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرقيه حيدر اسماعيل عبد هللا74272322422014054

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء احمد حميد عاصي74282322422014061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد علي جبر74292322422014065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء رضوان جاسم فرمان74302322422014066

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء عيسى حبيب مشاري74312322422014071

كلية العلوم/جامعة بابل619.0088.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء كريم عاصم واجد74322322422014073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب أحمد محرج عبادي74332322422014078

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب عامر مجيد محسن74342322422014082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب عبد االمير عبد الكاظم هندي74352322422014084

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا عبد74362322422014085

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي عيدان فرحان74372322422014086

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب عناد عبد الزهرة كاني74382322422014087

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسارة حمزه هاشم كزار74392322422014094
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كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيساره احمد ناجي جاسم74402322422014095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسكينه غني مهدي عبيس74412322422014102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيشهالء فالح حسن شنان74422322422014105

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء543.0077.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيطيبه عمار عباس نجم74432322422014108

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيطيبه مدلول كريم كاظم74442322422014109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيعذراء حسين خنطيل دخيل74452322422014110

كلية التمريض/جامعة ذي قار667.0095.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيغفران زغير لوعان محسن74462322422014111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه باسم حمزه عطية74472322422014112

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه ساجد صاحب عطيه74482322422014116

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم حامد عسر74492322422014118

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه قاسم هادي حسن74502322422014120

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم مطرود74512322422014122

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائينبأ ناظم كاظم بنيان74522322422014134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائينداء الحسين أحمد محرج عبادي74532322422014137

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء556.0079.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى فؤاد هالل حسين74542322422014144

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى ميثم حامد مراد74552322422014145

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهبه عدنان عزيز سايب74562322422014150

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهدى حسين نعمه جواد74572322422014151

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهدى رحيم كاظم جواد74582322422014152

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيورود عباس علوان حميد74592322422014159

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيياسمين فرات حمزه عجيل74602322422014160

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى606.0086.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائييقين حيدر جميل حمزه74612322422014161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588.0084.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائياستبرق حافظ جوده جبر74622322422015001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0062.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائياسراء خالد ضغيم تمر74632322422015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيامنه عالوي حسن عبيد74642322422015005

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايات ميثم جواد جاسم74652322422015007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايه عالء كامل كاظم74662322422015012

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايه محسن عاشور محمد74672322422015013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبشرى محسن وناس عبد الرضا74682322422015017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين سليم هاشم داود74692322422015019

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين علي ابراهيم عبد74702322422015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين علي مهدي صاحب74712322422015021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل629.0089.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين غانم شدهان زغير74722322422015022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل569.0081.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين ناظم عبد الرضا حمزه74732322422015025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك احمد جاسم صاحب74742322422015026

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك قصي عبد سلمان74752322422015031

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتقى وائل عامر تايه74762322422015035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيجنان سعدون مطرود جالب74772322422015037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء احمد حمزه سلطان74782322422015040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء حسن عبد الكاظم محمد74792322422015042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء قاسم حسن علي74802322422015045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء موسى يحيى نعيمه74812322422015047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيدعاء عباس ياسين حسين74822322422015050
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرتاج مهدي عمران موسى74832322422015054

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرسل حافظ رهيف خورشيد74842322422015055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء626.0089.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرفرف حيدر عبيس عبد74852322422015057

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0086.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرقيه صالح حسن محمد74862322422015060

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرقيه محمد علي عبد الحسين74872322422015062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء احمد ابراهيم حبيب74882322422015063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء احمد خضير حمزه74892322422015066

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء تحسين عليوي محيسن74902322422015068

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء حميد هادي عبيس74912322422015069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء حيدر طالب جابر74922322422015070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء داخل مطرود خليف74932322422015073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم دريس74942322422015075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل470.0067.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء علي مسلم راضي74952322422015076

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء هاشم عباس عطيه74962322422015082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب الحوراء حمزه كاظم حسن74972322422015084

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب بشير عبد الحسين هادي74982322422015085

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية559.0079.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب جاسم علي عبد العزيز74992322422015086

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب حسن حسين عبد علي75002322422015089

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب حسوني عبد جخم75012322422015090

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب كاظم عبد العال عبيد75022322422015097

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب كاظم هادي جابر75032322422015098

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب محمد مشعوط حمد75042322422015102

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء603.0086.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب يعرب محمود عيدان75052322422015103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيسراج حمزه محمد حسين75062322422015105

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيسيناء راسم موسى سلمان75072322422015108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشهد حسين بدر عبيد75082322422015111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشهد عماد جابر سلطان75092322422015114

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشهد نعمه دخيل جاسم75102322422015115

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشيماء محمد ناصر حسين75112322422015118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيضحى محي ثامر مطلك75122322422015120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيطيبه فاضل عبد الحسن جواد75132322422015124

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيعذراء خالد ضغيم تمر75142322422015127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيعذراء صفاء سالم شنان75152322422015128

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيعذراء علي عبد االمير جواد75162322422015129

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه احسان هاشم موسى75172322422015133

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحسين حسن75182322422015135

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه حامد عوده مرزه75192322422015139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه سالم زيدان عذاب75202322422015145

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الحسن جواد75212322422015151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه فاضل محمد علي75222322422015154

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه فالح حاتم حسن75232322422015155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه ماهر عليوي عطب75242322422015157

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه محمد رباط هادي75252322422015160
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه هاشم خضير شندل75262322422015161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفيد ذوالفقار عيال موسى75272322422015162

كلية التمريض/جامعة بابل677.0096.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيلينا مازن جواد حسين75282322422015163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم حيدر عبد هللا عبد الحسين75292322422015165

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم علي بدر خيال75302322422015167

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم علي رحيم كريم75312322422015168

كلية العلوم/جامعة بابل624.0089.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم قاسم حسين حميد75322322422015170

كلية التربية/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم مثنى امير جاسم75332322422015171

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية602.0086.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمنوره عبد الغفار خفيف خورشيد75342322422015177

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيناديه علي عباس جاسم75352322422015178

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائينبا علي كتاب رباط75362322422015180

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل454.0064.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائينبا محمود راشد جاسم75372322422015181

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43اعدادية المدحتية للبناتاحيائينرجس احسان نور حسين75382322422015183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0080.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائينرجس حاتم محسن عبيس75392322422015184

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائينهاد كامل جاسم مغير75402322422015185

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائينهى نوري عبد العزيز هادي75412322422015186

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور الهدى رحيم عبيد حزام75422322422015188

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور الهدى رعد يحيى حسن75432322422015189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور الهدى مالك احمد عوده75442322422015192

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور ترمن صلبي مالح75452322422015193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور مثنى سعدون حسين75462322422015196

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0065.29اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهبه رافع نايف مطلق75472322422015200

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهبه محمد عبد عبيس75482322422015202

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهدى محمد عبد عبيس75492322422015205

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآالء زيد نومان خلف75502322422016001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسيل نزار عبد الزهره خزعل75512322422016004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيانسام حسين هادي جواد75522322422016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايات اسماعيل ابراهيم سعود75532322422016007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبثينه ميثم شنان كاظم75542322422016009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0075.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين جاسم موسى ابراهيم75552322422016012

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين حيدر مجيد عبد الحسين75562322422016013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين صدام علي رضا75572322422016014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين عقيل حسن حمزه75582322422016016

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين محمد كاظم علي75592322422016017

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك عباس نهاد عباس75602322422016021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتقى حيدر مايح طاهر75612322422016024

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء خليل بديوي زعالن75622322422016026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيدعاء احمد مرزه عليوي75632322422016029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل476.0068.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيدعاء فالح عبد الحسن عباس75642322422016030

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيديانا مهدي عباده خليف75652322422016031

كلية القانون/جامعة بابل583.0083.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه صباح هادي حمزه75662322422016033

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل667.0095.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه قحطان عدنان جابر75672322422016035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء احمد علي محمد75682322422016038
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كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عمران75692322422016040

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء صادق وحيد كاظم75702322422016043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء عباس شاطي زابي75712322422016044

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء علي جواد كاظم75722322422016047

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب أسعد عبيد حمزه75732322422016051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب احمد علي حسين75742322422016052

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0085.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب علي مزهر علي75752322422016056

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينه ليث طاهر عباس75762322422016060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسجى فاضل عباس مزهر75772322422016064

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيصفا عقيل فاضل عبد هللا75782322422016070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل518.0074.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيعلياء محمد حميد رحيم75792322422016074

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيغدير خالد فيصل عبود75802322422016077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيغدير محمد عبيد طراد75812322422016078

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ثامر حسين عيسى75822322422016082

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حسين عليوي محي75832322422016087

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حيدر طاهر عباس75842322422016088

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناجي كاظم75852322422016089

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه رحيم جبر عبود75862322422016090

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عالء كاظم سلمان75872322422016092

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ميثم حمزه حسين75882322422016096

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0080.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ناجي كريم احمد75892322422016097

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفطم هادي عبد الحسين عبد علي75902322422016099

كلية العلوم/جامعة بابل638.0091.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم طارق عباس صاحب75912322422016103

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم علي حسين مظلوم75922322422016104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم محمد عباس عبد75932322422016106

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمها لواء لطفي عبد75942322422016110

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيميسر احمد عباس خلف75952322422016111

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائينبأ ابراهيم صبيح علي75962322422016114

كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائينبأ خضير عبيس حسين75972322422016115

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائينرجس والء عبد االمير عبيس75982322422016116

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء541.0077.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائينمارق علي سلمان عبد الكاظم75992322422016117

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهاجر فاضل اعويز ياس76002322422016120

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهبه هللا عدنان عبد الجليل راضي76012322422016121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهبه حسنين محمد عبد االمير76022322422016122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيأنصاف فرحان حاتم عبد الحسن76032322422017001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيأيات محمد عباس كريمش76042322422017003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائياسراء اثير عباس خضير76052322422017009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائياسماء حسنين عبد الكاظم فيصل76062322422017013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائياسيل علي عباس طراد76072322422017014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيام البنين كاظم جواد كاظم76082322422017016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيامال عبد االمير جاسم علوان76092322422017018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيايه حسام كريم عبد76102322422017026

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0091.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيايه حيدر سامي عماره76112322422017027
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبان صالح مهدي علي76122322422017030

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبركات مشتاق حبيب كاظم76132322422017035

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين احمد حسن عيسى76142322422017036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين سمير جابر عبود76152322422017040

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين عادل جوده كاظم76162322422017041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين عالوي عبيس صكر76172322422017043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين قاسم منعم جودي76182322422017046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل618.0088.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتبارك ساجد حامد هادي76192322422017051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيجنان المي مخيف نصيف76202322422017056

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحنين علي عيسى عبد الحسين76212322422017058

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء حسن كامل حسن76222322422017061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء قاسم عبد العباس فاضل76232322422017066

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد االمير جودي76242322422017068

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيختام حامد علي صاحب76252322422017070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيخديجه رحمان حسين علي76262322422017071

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0088.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيدعاء رميض عباس فرهود76272322422017076

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيدعاء فاضل عبيس فرهود76282322422017078

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيدعاء فراس رحيم عبيد76292322422017079

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرانيا اسعد خضير سكر76302322422017083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرقيه كاظم نعمه علي76312322422017095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرقيه ناجي محمد فضيل76322322422017096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيروان محمد عوده عبيد76332322422017098

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيريام عادل عمران ساجت76342322422017100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيريام فارس جابر حسين76352322422017101

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء احمد عباس خليل76362322422017104

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء جبر هليل مزعل76372322422017107

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء جسام شنان سوادي76382322422017108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم مطلوب76392322422017110

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء حسين تايه طعمه76402322422017111

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء حسين كريم علي76412322422017113

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء حيدر ضياء مزهر76422322422017115

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء سمير جابر عبود76432322422017118

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء صالح فرحان عبود76442322422017120

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عامر حسان مهدي76452322422017123

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل584.0083.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد الكاظم حمود76462322422017125

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء علي عباس طرطوخ76472322422017132

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء غسان كاظم مانع76482322422017133

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس محمد76492322422017134

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء مسلم مردان ابراهيم76502322422017143

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب اشرف كريم مريود76512322422017147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب حسين ايوب حربي76522322422017148

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب حيدر محمد ناصر76532322422017152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب رعد عبد السيد محمد76542322422017155
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل635.0090.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب سعدون جابر طاهر76552322422017156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب عبد الزهره حسون علوان76562322422017161

كلية الصيدلة/جامعة بابل693.0099.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب عالء حمزه جابر76572322422017162

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب عماد محمد عبد76582322422017164

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب محمد جاسم ناجي76592322422017168

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب محمد علي عباس مطر76602322422017169

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0062.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب مهدي حسين علي76612322422017172

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0085.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره حيدر سليم احمد76622322422017177

كلية اآلداب/جامعة بابل535.0076.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره ستار جبار زويد76632322422017178

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل483.0069.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره علي حسين خليل76642322422017179

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره علي عباس عمران76652322422017180

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء573.0081.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره ميثم محسن حمزه76662322422017181

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسجى فاضل عبيس فرهود76672322422017183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسحر عبد االمير عبد العباس عطوان76682322422017184

كلية اآلداب/جامعة بابل519.0074.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسرى احمد كاظم كريم76692322422017185

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسرى كريم كشيش جاسم76702322422017186

كلية العلوم/جامعة بابل628.0089.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسلوى عامر علي حسين76712322422017188

كلية العلوم/جامعة بابل604.0086.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشهد عامر علي حسين76722322422017191

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشهد عبد االمير عوده فيروز76732322422017192

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشيماء حيدر فاضل جعفر76742322422017196

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشيماء كرم جاسم محمد76752322422017197

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيصفا صدام حسين عبد76762322422017199

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء453.0064.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيصفا عدي صالح هادي76772322422017201

كلية العلوم/جامعة بابل616.0088.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضحى عباس هاشم برهي76782322422017205

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائيطيبه عمار خليل جاسم76792322422017212

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0062.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيعال حيدر محمد حسن عبود76802322422017214

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغدير رياض نوري مخيف76812322422017216

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغفران حسن حمادي عبيد76822322422017220

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه جسام شنان سوادي76832322422017227

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه رحيم وحيد حسين76842322422017231

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل653.0093.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه سعدي نوري لفته76852322422017233

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد الوهاب محمد76862322422017236

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه كاظم جبر عبد الحمزه76872322422017239

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه كاظم خليل ابراهيم76882322422017240

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمروه حسن ناجي ناصر76892322422017251

كلية التمريض/جامعة بابل667.0095.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمروه صدام حسين عبد76902322422017252

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم جواد كاظم طراد76912322422017255

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم خضير عباس رحيم76922322422017259

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم عباس فاضل حسين76932322422017261

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم عقيل عيدان كاظم76942322422017262

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم محمود قاسم عبد هللا76952322422017267

كلية التمريض/جامعة بابل668.0095.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمشكاة حيدر عبد الحسين حسب76962322422017269

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمالك حيدر ناصر عبادي76972322422017270

298 من 179صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائينبأ قاسم حيدر سعيد76982322422017276

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية طليطلة للبناتاحيائينبأ كاظم عبد الحسين خليل76992322422017278

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور حسين حيدر حمزه77002322422017285

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور عالوي عبيس صكر77012322422017293

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0075.86اعدادية طليطلة للبناتاحيائينوره جواد كاظم طالب77022322422017299

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائينورهان اسماعيل سعيد علي77032322422017301

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهبه رائد حمزه عمران77042322422017303

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهدى جلوب كاطع مخيف77052322422017309

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0072.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهدى موفق عبد علي غازي77062322422017313

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل586.0083.71اعدادية طليطلة للبناتاحيائيوالء حسين عامر شعيره77072322422017317

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43اعدادية طليطلة للبناتاحيائييقين علي جابر طاهر77082322422017319

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيابرار حسن محمد عمران77092322422018001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية اسماء للبناتاحيائياستبرق حيدر حسين عبد االمير77102322422018002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29اعدادية اسماء للبناتاحيائياستبرق عبد هللا رشيد شياع77112322422018003

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء عباس محسن عرجاوي77122322422018004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية اسماء للبناتاحيائياسماء اياد جبر حسين77132322422018005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيافراح فاضل نايف جلوب77142322422018007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0088.57اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء عبد الكاظم حمزة حسن77152322422018009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيالق صبار عبد الساده عيسى77162322422018011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيأمال خضير علي كاظم77172322422018012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00اعدادية اسماء للبناتاحيائياماني رائد مهدي خضير77182322422018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0072.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيامنه قيصر كاظم جاسم77192322422018015

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات جبار اسماعيل نجم77202322422018017

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات جواد كاظم تايه77212322422018018

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات علي دريس عبد77222322422018020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيايمان حسن عمران كيف77232322422018024

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيايمان كريم عبيد حسين77242322422018026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيايه حيدر علي عبيد77252322422018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيبتول هيثم كامل علوان77262322422018032

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيبراء حسام حسين عبيد77272322422018033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل577.0082.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيبراء عامر عبدالكاظم معارز77282322422018035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيبركات حمزه عباس غضيب77292322422018036

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0074.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين جاسم كاظم جبار77302322422018038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل496.0070.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين جواد كاظم عباس77312322422018039

كلية علوم البحار/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك حسين علي جاسم77322322422018047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك حيدر حميد فياض77332322422018048

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك صالح عبد العباس حسين77342322422018050

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيتقى عماد ابراهيم عبد77352322422018053

كلية العلوم/جامعة بابل601.0085.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء حازم ناصر حسين77362322422018056

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء محمد حمزة عبود77372322422018058

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0086.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيخديجه صالح هاشم عنيزان77382322422018060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيخلود ماجد جبر هادي77392322422018061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيرؤى حامد عبد علي ظاهر77402322422018064
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيرؤى رائد حبيب ذباح77412322422018065

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيراقيه حسين علي نصيف77422322422018066

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل ناظم صايغ عبدالخضر77432322422018071

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه اكرم محمد شعالن77442322422018073

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء463.0066.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه فرات هاني طاهر77452322422018076

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيرويده هيثم محي عباس77462322422018079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيريام علي عبد حسين77472322422018080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيريم نمير طالب حسون77482322422018081

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حسن عبدالحمزه كاظم77492322422018086

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حسين سيالن غضب77502322422018087

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء خالد عذاب ذرب77512322422018090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء سعد ساجت جدوع77522322422018091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء صالح هادي راضي77532322422018093

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية570.0081.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عادل محمد عبيد77542322422018094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عماد محمد عبيد77552322422018097

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء محمد احمد عفتان77562322422018100

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب حامد امين كاظم77572322422018102

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب حسين كاظم عبد77582322422018104

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0087.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب ساري اركان مخيف77592322422018106

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب علي خضير عبيس77602322422018108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل577.0082.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره امجد صالل عباس77612322422018110

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء645.0092.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره باسم عبد صكب77622322422018111

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره كاظم جواد خليف77632322422018113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيسحر حمدي ذياب عبيد77642322422018116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيسرى حيدر سعدون شخير77652322422018118

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيشروق عباس فدعم عبيد77662322422018119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه صالح حمزه فاضل77672322422018129

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبة قاسم فارس سهيل77682322422018132

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه محمد غازي جاسم77692322422018133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560.0080.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيعبير ازهر عبداالمير جبار77702322422018136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيعبير رزاق حسين حمد77712322422018137

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء455.0065.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيعذراء راجي حسن ناصر77722322422018140

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيعال كاظم طاهر اليج77732322422018142

كلية العلوم/جامعة بابل612.0087.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيعلياء حسن فالح ناصر77742322422018143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيعلياء عباس عبيد عباس77752322422018144

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيعلياء محمد عبدعلي صكبان77762322422018145

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه باقر مارد محمود77772322422018152

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه حسين عبيد خضير77782322422018155

كلية التربية األساسية/جامعة بابل550.0078.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه حمزة كميل عبدالحسين77792322422018156

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين جلوب77802322422018161

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمة محمد علي عبد الهادي راضي77812322422018162

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه علي بناي عباس77822322422018165

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح رعد حمزه ناصر77832322422018166
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه ثامر جاسم سلمان77842322422018169

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل449.0064.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم حسين جواد كاظم77852322422018171

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار صالح هادي كاظم77862322422018173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنال حيدر عبداالمير ردام77872322422018174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنى غذيوي هجار داود77882322422018175

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيمهى حسين علي سويف77892322422018176

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيمها عالء حمود حمزة77902322422018177

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ حيدر سعدون شخير77912322422018178

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل632.0090.29اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ سامي حميد عبيس77922322422018179

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ عامر عبيد مهدي77932322422018181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0073.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينرجس جابر حجر حمزة77942322422018183

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية اسماء للبناتاحيائينمارق عماد محطي نده77952322422018185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية اسماء للبناتاحيائينور حسين كاظم حمود77962322422018188

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية اسماء للبناتاحيائينور رائد حبيب ذباح77972322422018189

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية اسماء للبناتاحيائينور رباح ابراهيم بنيان77982322422018190

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل644.0092.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور رعد خضير سهيل77992322422018191

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية اسماء للبناتاحيائينور محمد عبدالحسين علوان78002322422018192

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور نزار محي نصيف78012322422018193

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية اسماء للبناتاحيائينورالهدى علي جدوع عيفان78022322422018195

كلية التربية األساسية/جامعة بابل541.0077.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى علي تركي عبود78032322422018198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل595.0085.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيهناء محسن دلف جاسم78042322422018200

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء601.0085.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيوديان علي اسماعيل جاسم78052322422018201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية اسماء للبناتاحيائييقين صباح ناصر عيفان78062322422018204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيامنة ماجد عواد ابراهيم78072322422019001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيامنية حاتم عطية هاشم78082322422019002

كلية التربية/جامعة سامراء538.0076.86ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيايات شاكر حمود محمد78092322422019003

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيايمان ليث علي محمود78102322422019006

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيبان فراس سلمان حمزة78112322422019007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيبنين احمد حسن عباس78122322422019011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيبنين محمد محسن ناصر78132322422019014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتبارك احمد علي حسوني78142322422019015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل615.0087.86ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتبارك محمد اسماعيل صايل78152322422019017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيترتيل محمد ناصر محمد78162322422019018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل623.0089.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيجهاد باسم خضير نهير78172322422019020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيحمزية محمد عليوي سعود78182322422019021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيحنين محمود عبد الحسين محسن78192322422019022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيراحيل علي حميد علي78202322422019026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيرتاج علي حسين محسن78212322422019028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيرحاب علي حسين عبد هللا78222322422019029

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين جاسم78232322422019030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء احمد صالح جمعه78242322422019031

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء سليم هندي صباح78252322422019032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء عبد ياس هزبر78262322422019033
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0083.43ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب باسم حمد حسين78272322422019037

كلية العلوم/جامعة كربالء610.0087.14ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيسلوى ابراهيم محمود عبد هللا78282322422019040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيشهد حسن جاسم محمد78292322422019041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم613.0087.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيصابرين حامد هويدي مطر78302322422019044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيغدير عالء جابر رحيم78312322422019048

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيغفران عامر علي شبل78322322422019050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0080.86ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيغفران فراس كاظم عبيد78332322422019051

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمريم حيدر جاسم حسين78342322422019058

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائينور الهدى صادق صبيح سعيد78352322422019065

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00ثانوية االسكندرية للبناتاحيائينور سعد كاظم علوان78362322422019066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية االسكندرية للبناتاحيائينورس ناظم غني عبد78372322422019070

كلية التمريض/جامعة بابل681.0097.29ثانوية المسعودي للبناتاحيائياسراء حسين تركي كاظم78382322422020003

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائياالء علي راشد عويد78392322422020007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية المسعودي للبناتاحيائياالء كمال صالح حمزة78402322422020008

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية المسعودي للبناتاحيائيايات محمد سلمان كاظم78412322422020011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية المسعودي للبناتاحيائيايه فاقد عنون نعمه78422322422020017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية المسعودي للبناتاحيائيبان عدنان عبد الرزاق ياسين78432322422020019

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائيبنين حازم محمد غبن78442322422020020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتبارك ستار دهش دهيمان78452322422020023

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتبارك عبد هللا شياع رسن78462322422020025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتقى نعيم كاظم فارس78472322422020030

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية المسعودي للبناتاحيائيجمانه صالح حسن احمد78482322422020032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائيحنان عوده مرزه داود78492322422020035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية المسعودي للبناتاحيائيدعاء فليح عبد جريان78502322422020039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيرند احمد فالح فاضل78512322422020047

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43ثانوية المسعودي للبناتاحيائيرهام صالح حمزه عبدهللا78522322422020048

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0088.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائيرويده جاسم محمد علي78532322422020051

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية المسعودي للبناتاحيائيريام ماجد ياسين خضير78542322422020052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء حسين تركي كاظم78552322422020053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء حسين محمد كريم78562322422020054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء صبيح ياس حسين78572322422020057

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء محمد فخري عبيد78582322422020060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينب بهاء حميد هادي78592322422020063

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينب ياسين طه عبود78602322422020069

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائيسبأ علي عبدالرزاق فاضل78612322422020072

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57ثانوية المسعودي للبناتاحيائيسجى كاظم كريم عمران78622322422020073

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشمس ناهض سرتيب شهيد78632322422020074

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشميم عبدهللا طه عبود78642322422020075

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشهد اسماعيل جاسم محمد78652322422020076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0080.71ثانوية المسعودي للبناتاحيائيصفا سعد طه عبود78662322422020082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيطيبه نافع كاظم سرحان78672322422020087

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيعلياء عزيز محمد منير78682322422020089

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمة علي حسين شنشول78692322422020092
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0088.14ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه احمد نعمه عبدهللا78702322422020093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبدالرزاق نايف78712322422020096

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائيقبس صالح هادي حسين78722322422020099

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين550.0078.57ثانوية المسعودي للبناتاحيائينبأ محمود عبدهللا محمود78732322422020111

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0087.29ثانوية المسعودي للبناتاحيائيندى حامد حمزة عبدهللا78742322422020112

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائينمارق وليد مهدي احمد78752322422020114

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية المسعودي للبناتاحيائينور الهدى كريم احمد ناظم78762322422020115

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية المسعودي للبناتاحيائينور حازم حمزه كاظم78772322422020116

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية المسعودي للبناتاحيائيهاله مؤيد يونس عباس78782322422020117

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.4491.35ثانوية التحرير للبناتاحيائيابتهال عباس فاضل عبيد78792322422021001

كلية العلوم/جامعة بابل592.5684.65ثانوية التحرير للبناتاحيائياساور علي عبد االمير علي78802322422021003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.5695.94ثانوية التحرير للبناتاحيائياسراء اياد سلمان عبود78812322422021004

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية676.9296.70ثانوية التحرير للبناتاحيائياالء جاسم حسوني خليل78822322422021006

كلية العلوم/جامعة بابل617.9688.28ثانوية التحرير للبناتاحيائيام البنين حسن خضر ناجي78832322422021008

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.3698.91ثانوية التحرير للبناتاحيائيانوار صادق مهدي كاظم78842322422021013

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.6483.66ثانوية التحرير للبناتاحيائيايات كاظم محمد كليب78852322422021016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية577.3682.48ثانوية التحرير للبناتاحيائيايالف طالب كاطع حميد78862322422021019

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0483.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيبان عامر عايد عبد المهدي78872322422021021

كلية التمريض/جامعة بابل679.6897.10ثانوية التحرير للبناتاحيائيبراء والء رزاق احمد78882322422021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.4067.06ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين حيدر عبد االمير حمود78892322422021026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين سليم محمد عباس78902322422021027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.7692.68ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين محمد هاشم مزهر78912322422021031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى656.2093.74ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين محمد والي عطوان78922322422021032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.6494.81ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك احمد خالد محسن78932322422021034

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء553.2879.04ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك حسام علي حسين78942322422021036

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.4897.78ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك حمود فيحان عبيد78952322422021038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.5295.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك قيس عباس حسين78962322422021041

كلية العلوم/جامعة بابل628.1689.74ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك ناظم حكيم عمران78972322422021042

كلية الطب/جامعة المثنى697.7699.68ثانوية التحرير للبناتاحيائيجنان حيدر كاظم عبد78982322422021044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء كريم عباس خضير78992322422021046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.6896.53ثانوية التحرير للبناتاحيائيدر فراس كاظم عمران79002322422021048

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.9285.56ثانوية التحرير للبناتاحيائيرفل ثامر شاكر كريم79012322422021053

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.8493.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيرقيه اياد حميد حمد79022322422021054

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.8099.26ثانوية التحرير للبناتاحيائيرقيه حيدر حسن شاكر79032322422021055

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل556.2479.46ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء احمد حسين احمد79042322422021062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0878.01ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء صبيح احمد حسون79052322422021064

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.2492.61ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء ضياء كامل جبر79062322422021066

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.5697.94ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء علي حسين علوان79072322422021072

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.5279.07ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء فالح عبد العباس جاسم79082322422021075

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء مسلم جعفر موسى79092322422021079

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.5698.65ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب علي مزهر عبيد79102322422021094

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب محمد والي عطوان79112322422021096

كلية العلوم/جامعة بابل617.9688.28ثانوية التحرير للبناتاحيائيساره مازن مهدي رزوقي79122322422021100
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل609.5687.08ثانوية التحرير للبناتاحيائيساره هيثم محمد كاظم79132322422021101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية التحرير للبناتاحيائيسبا عامر كاظم حسين79142322422021102

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.4494.92ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى عالوي شالش كريدي79152322422021105

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيسمر محمد جاسم شخير79162322422021107

كلية الفقه/جامعة الكوفة490.0470.01ثانوية التحرير للبناتاحيائيشكران محمد حكيم عمران79172322422021109

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيشهد عبد الرضا عدنان كريم79182322422021110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.3296.19ثانوية التحرير للبناتاحيائيصبا حيدر كاظم حسين79192322422021112

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل573.1281.87ثانوية التحرير للبناتاحيائيطيبه عبد الرحمن علوان مدير79202322422021116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.7676.54ثانوية التحرير للبناتاحيائيطيبه محمد حسين علي79212322422021117

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيعال حسن علي صالح79222322422021118

كلية الفقه/جامعة الكوفة489.2869.90ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه بدر مهدي عباس79232322422021126

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.4890.78ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الحمزه رديف79242322422021128

كلية التمريض/جامعة بابل680.7697.25ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حيدر عمران جواد79252322422021130

كلية التمريض/جامعة بابل673.0896.15ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حيدر مهدي عراك79262322422021131

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.1687.59ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه صباح عبد الكاظم حسين79272322422021132

كلية العلوم/جامعة بابل586.9683.85ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي فاضل عبيد79282322422021137

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.6099.23ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه فراس علي كاظم79292322422021139

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500.1671.45ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد هللا حسن79302322422021140

كلية الطب/جامعة بابل708.68101.24ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه محمود محمد كاظم79312322422021141

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه ميثم جواد كاظم79322322422021142

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.3691.91ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم رزاق حبيب جبار79332322422021145

كلية العلوم/جامعة بابل596.1285.16ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم فاهم محمد جمعه79342322422021146

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيمالك رفعت رضا ابراهيم79352322422021149

كلية التمريض/جامعة بابل668.9295.56ثانوية التحرير للبناتاحيائيمنار كاظم ناجي عبد هللا79362322422021150

كلية العلوم/جامعة بابل610.4887.21ثانوية التحرير للبناتاحيائيمنى جاسم محمد علي دهام79372322422021151

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.2473.75ثانوية التحرير للبناتاحيائيمها علي عبيد علي79382322422021152

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء660.6894.38ثانوية التحرير للبناتاحيائيمينا هيثم كريم حمزة79392322422021153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.8096.26ثانوية التحرير للبناتاحيائينرجس جبار حميد عبد علي79402322422021155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.2497.61ثانوية التحرير للبناتاحيائينهى ميثم سعد عبد السادة79412322422021159

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء625.8889.41ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى طارق خضير حمزة79422322422021162

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء540.0077.14ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى عباس حمدان كاظم79432322422021163

كلية طب االسنان/جامعة بابل696.0499.43ثانوية التحرير للبناتاحيائينور ناطق وحيد جاسم79442322422021166

كلية التمريض/جامعة بابل665.7295.10ثانوية التحرير للبناتاحيائينور نصر محسن حسون79452322422021167

كلية الطب/جامعة بابل709.04101.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيهاله حسين رسول محمد79462322422021169

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيهبة رعد سادر احمد79472322422021170

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0092.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيهبة فاضل طالب يعقوب79482322422021171

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل632.0090.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيهجران حسين شهاب حميد79492322422021172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.1279.45ثانوية التحرير للبناتاحيائيهدى صالح مرزة حمزة79502322422021173

كلية العلوم/جامعة بابل579.7282.82ثانوية التحرير للبناتاحيائيهدى علي فاضل عمران79512322422021174

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيودق ستار جبار علوان79522322422021177

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيورود قاسم تايه حسين79532322422021178

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء603.0086.14اعدادية الربيع للبناتاحيائياديان صادق عبد هللا علي79542322422022001

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الربيع للبناتاحيائياديان قاسم حمزة حمود79552322422022002
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كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الربيع للبناتاحيائياسماء احسان عبد الحكيم مطر79562322422022007

كلية الزراعة/جامعة كربالء460.0065.71اعدادية الربيع للبناتاحيائياالء عالوي جاسم حزام79572322422022008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71اعدادية الربيع للبناتاحيائياالء فالح حسن عبيد79582322422022009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيآمنه سعد سلمان مجدي79592322422022014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيامنة علي عبد الحسن حسون79602322422022015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيايات ستار عباس عبيد79612322422022022

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيايثار بسيم مهدي عكموش79622322422022027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيايناس سعد راتب لفته79632322422022031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين سعد خادم هاشم79642322422022047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيبيداء علي جليل خضير79652322422022052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك نبيل عباس شناوه79662322422022054

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيتهاني عبد الزهره بريسم عبيد79672322422022056

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء زياد شاكر مرزوك79682322422022064

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء عصام مظهر يونس79692322422022067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء عالء هادي عيسى79702322422022068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء علي عبيس عمران79712322422022069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيرؤى مثنى حمزه هادي79722322422022074

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيرسل عادل رستم حطحوط79732322422022077

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيرقيه علي غلطان وهاب79742322422022080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خليل عبود79752322422022083

كلية العلوم/جامعة بابل649.0092.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء رسول علي حسين79762322422022096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء سعد سريسح ثجيل79772322422022098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء صدام هالل جسوم79782322422022100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء صالح خضير عباس79792322422022101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء عماد رمزي صينخ79802322422022108

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء كاظم سلمان حبيب79812322422022111

كلية اآلداب/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء كريم عبود كاظم79822322422022113

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء نعمه حسين خليف79832322422022116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب احسان عبد الحكيم مطر79842322422022120

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب احمد كريم طارش79852322422022122

كلية العلوم/جامعة بابل627.0089.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب سعيد عبد الحسين فرمان79862322422022129

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب طعمه هاني كاظم79872322422022131

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب عادل حمزه عبيس79882322422022132

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب علي جواد كاظم79892322422022137

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينه حيدر عبيد عباس79902322422022144

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينه مثنى مسلم مهدي79912322422022145

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره احمد صالح جواد79922322422022146

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره ثامر حاتم هادي79932322422022147

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء633.0090.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره حسين محمد حسين79942322422022148

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره عبد الحسن جاري ابراهيم79952322422022150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0071.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره عبيد خاجي ابراهيم79962322422022151

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره ليث حسين عليوي79972322422022152

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0061.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيسحر علي مايح عبد79982322422022154
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية الربيع للبناتاحيائيشهد كاظم حمزه عسل79992322422022155

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيضحى عادل عبيس حسين80002322422022161

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الربيع للبناتاحيائيضحى قاسم محيسن خضير80012322422022163

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيضي قاسم علي كاظم80022322422022164

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الربيع للبناتاحيائيعال احمد حسن عبد80032322422022174

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم مزعل80042322422022182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0072.86اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه جابر حسين حمزه80052322422022184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه حسين حمزه عبيد80062322422022189

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية490.0070.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه عباس كريم محمد80072322422022197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه عبيس عبيد سحاب80082322422022200

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة فاضل هادي عبيس80092322422022205

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة كاظم عبد الحسن عبد هللا80102322422022207

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه كوكب عبد الحسين طه80112322422022208

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه مؤيد عبيد كريم80122322422022209

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل599.0085.57اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم زرار80132322422022210

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيالرا حمزه راشد حمود80142322422022215

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيمسار فايق عليوي عيسى80152322422022219

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الربيع للبناتاحيائينرجس شهيد علي محي80162322422022229

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الربيع للبناتاحيائينرجس علي ساجت كاشي80172322422022230

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الزهراء عالء خلف عباس80182322422022234

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى عباس فارس كاظم80192322422022239

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى عقيل مجيد راضي80202322422022241

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى قاسم صبيح حسين80212322422022243

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى وهاب رزاق عباس80222322422022247

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الربيع للبناتاحيائينور خالد خضير علي80232322422022248

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الربيع للبناتاحيائينور رحيم حمزه زغيبي80242322422022249

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الربيع للبناتاحيائينور مهند حسين رحيم80252322422022253

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيهدى حمزه حسن خليف80262322422022260

كلية العلوم/جامعة بابل614.0087.71اعدادية الربيع للبناتاحيائيهدى عبد الحسن وحيد حزام80272322422022261

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الربيع للبناتاحيائيورود احمد عبد االمير كاظم80282322422022262

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية الربيع للبناتاحيائيورود حمزه حسين راضي80292322422022263

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية623.0089.00اعدادية الربيع للبناتاحيائييقين عالء شهيد كاظم80302322422022266

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيابرار جاسم حاجم حربي80312322422023003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل605.0086.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيازهار عامر حسين كريم80322322422023004

كلية العلوم/جامعة بابل629.0089.86ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيانس سعد حمزه سعيد80332322422023007

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيايثار امير عباس مرزه80342322422023009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيبنين باسم عبد الخضر عباس80352322422023011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيبنين ضياء عبد الكريم ابراهيم80362322422023013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيبنين عامر علي حسين80372322422023014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيتبارك كريم نصر حمود80382322422023015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل507.0072.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيحوراء محمود غافل عالوي80392322422023017

كلية العلوم/جامعة بابل605.0086.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيديار حسن حمزه جالي80402322422023019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيرتاج أحمد نوري جميل80412322422023021
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كلية االثار/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيرفل حسن حمزه جالي80422322422023024

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء اياد حسن عبود80432322422023027

كلية العلوم/جامعة الكوفة649.0092.71ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء عامر بدر خضر80442322422023029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء عباس صبر شنان80452322422023030

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء علي عبره جاسم80462322422023031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء مظهر جاسم محمد80472322422023032

كلية التمريض/جامعة بابل668.0095.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزينب خالد نوري جواد80482322422023035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزينب سعد سلطان كريم80492322422023036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزينب علي سليم عزيز80502322422023037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزينب علي فرهود محمد80512322422023038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزينه احمد حميد مهدي80522322422023040

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه عبود حسن عبود80532322422023050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه عالوي عباس عطيه80542322422023051

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيكوثر هادي جمعه مجيد80552322422023055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيميسم علي عبد الحسن حمزه80562322422023060

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينرجس علي عبد الكريم عبد الوهاب80572322422023062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل512.0073.14ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينور حسين طاهر كاظم80582322422023063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينور ناصر عبيد كريم80592322422023065

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيهدى مهدي عبد االمير عمران80602322422023067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الحلة للبناتاحيائيأديان جواد كربول عطيه80612322422024001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الحلة للبناتاحيائيانمار عماد حمزه علي80622322422024007

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57ثانوية الحلة للبناتاحيائيايات سمير راجي ناجي80632322422024008

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0082.29ثانوية الحلة للبناتاحيائيايه فراس هادي نعمه80642322422024010

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542.0077.43ثانوية الحلة للبناتاحيائيايه مسيلم عبد جاسم80652322422024011

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية الحلة للبناتاحيائيبراء ماجد حميد شاكر80662322422024012

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الحلة للبناتاحيائيبنين جواد عبد الحسين عباس80672322422024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية الحلة للبناتاحيائيبنين عامر حافظ نايف80682322422024017

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية الحلة للبناتاحيائيتبارك حسن جمعه راضي80692322422024019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية الحلة للبناتاحيائيجنات باسم محمد علي80702322422024026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86ثانوية الحلة للبناتاحيائيحنان علي مكي حمود80712322422024027

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الحلة للبناتاحيائيرقيه أمين طالب علي80722322422024033

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29ثانوية الحلة للبناتاحيائيريام علي سعد حمود80732322422024035

كلية التمريض/جامعة بابل684.0097.71ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء حامد كنكن حسن80742322422024039

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء محمد حاتم عمران80752322422024048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء موسى شهيد حسون80762322422024049

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.0090.86ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب ضياء جابر محمد80772322422024053

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب ميثم معز شهيد80782322422024055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية الحلة للبناتاحيائيساره حسن جمعه عبد80792322422024057

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الحلة للبناتاحيائيصبا خالد ناظم محمد80802322422024068

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0073.86ثانوية الحلة للبناتاحيائيضحى عادل جوير هجول80812322422024069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيطيبه عباس محمود حسين80822322422024073

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيطيبه قصي حيدر مرزوك80832322422024075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل454.0064.86ثانوية الحلة للبناتاحيائيعهد عياد عبد الحسين محمد80842322422024077
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14ثانوية الحلة للبناتاحيائيغدير عبد العباس مهدي جابر80852322422024081

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0087.29ثانوية الحلة للبناتاحيائيغدير ماجد توفيق حميد80862322422024082

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاديه فؤاد كاظم كشيش80872322422024085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء تحسين عبد علي عمران80882322422024087

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خالد ابراهيم حسين80892322422024088

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد عبيد جاسم80902322422024089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاطمه حسين هالل عبد الحسين80912322422024090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43ثانوية الحلة للبناتاحيائيفرح فؤاد عبيد فاضل80922322422024093

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57ثانوية الحلة للبناتاحيائيقمر فالح عبد الحسن هادي80932322422024095

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588.0084.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيكوثر عبد االمير عباس مبارك80942322422024096

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الحلة للبناتاحيائيمريم فراس عباس حسن80952322422024098

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل609.0087.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيمريم فراس فاضل كتاب80962322422024099

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0085.86ثانوية الحلة للبناتاحيائينور بدر فاضل حميد80972322422024104

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية الحلة للبناتاحيائينور صدام حسين جياد80982322422024106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الحلة للبناتاحيائينورهان ماجد محي عبد العباس80992322422024108

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الحلة للبناتاحيائيهدى عباس هادي مزهر81002322422024110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43ثانوية الحلة للبناتاحيائيهدى عبد االمير حمود نعمه81012322422024111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الحلة للبناتاحيائيياسمين قاسم عبد الرضا كاصد81022322422024112

كلية العلوم/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الشموس للبناتاحيائيابرار حيدر عبد الكاظم حسين81032322422025002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل660.0094.29اعدادية الشموس للبناتاحيائيبشائر االسالم كاظم داود عبيس81042322422025013

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الشموس للبناتاحيائيبنين عادل شدهان جاسم81052322422025015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيرسل خالد فضيل كاظم81062322422025024

كلية القانون/جامعة بابل615.0087.86اعدادية الشموس للبناتاحيائيرسل كريم عباس اليذ81072322422025025

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية الشموس للبناتاحيائيرسل محمد حمزه حمد81082322422025026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الشموس للبناتاحيائيرغده عباس حميد سلمان81092322422025027

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الشموس للبناتاحيائيرفل حيدر شاكر هادي81102322422025028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الشموس للبناتاحيائيرقيه حمزه اسماعيل جوده81112322422025029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية الشموس للبناتاحيائيرقيه مثنى طعمه ناجي81122322422025030

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيرند علي جواد كاظم81132322422025032

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الشموس للبناتاحيائيروان عادل حامد محل81142322422025033

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0081.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء علي عبد الجليل علي81152322422025039

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب علي فاضل جميل81162322422025045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينه عادل شدهان جاسم81172322422025048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الشموس للبناتاحيائيشهد احمد عبد عون جسام81182322422025054

كلية الزراعة/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية الشموس للبناتاحيائيشهد عماد مسلم هاشم81192322422025055

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الشموس للبناتاحيائيطيف عالء سمير نجم81202322422025056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية الشموس للبناتاحيائيغدير سامي عباس علي81212322422025058

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فرقد علي كاظم81222322422025063

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية الشموس للبناتاحيائيقمر علي مضر جواد81232322422025067

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيكوثر كاظم عبيد كريم81242322422025068

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57اعدادية الشموس للبناتاحيائيمريم عمار عبد الرزاق عبد الوهاب81252322422025071

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الشموس للبناتاحيائينور الهدى قيس ظاهر مزهر81262322422025076

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء576.0082.29اعدادية الشموس للبناتاحيائينور صالح سلطان صالح81272322422025078
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0062.29اعدادية الشموس للبناتاحيائيهبه مثنى فيصل عبد81282322422025081

كلية العلوم/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الشموس للبناتاحيائيهبه ميثم غالب حسين81292322422025082

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيآيات عباس زويد ناصر81302322422026001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية الجنائن للبناتاحيائيآيات عريبي جابر جاسم81312322422026002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيآيه عالء جابر حسين81322322422026004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الجنائن للبناتاحيائياسراء حيدر موسى عبد الحسن81332322422026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71ثانوية الجنائن للبناتاحيائياالء صفاء حسين عبد علي81342322422026007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الجنائن للبناتاحيائيايمان بزون محيسن معيدي81352322422026010

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيبتول محمد هادي بتبت81362322422026011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيبنين حسين جبر رباط81372322422026012

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرقيه باسم محمد عبود81382322422026019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرقيه علي شناوه صالح81392322422026021

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرقيه نجم عبد نور نجم81402322422026022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزمن خليل عالوي حمزه81412322422026025

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء اياد زويد ناصر81422322422026027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء حمزه نعيم سوادي81432322422026029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء داخل داود سلمان81442322422026031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء رافد رزاق عزيز81452322422026032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل500.0071.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء رعد حريجه حوار81462322422026033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء رعد حسن عبد81472322422026034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء مشتاق فاضل عبيد81482322422026038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب ابا ذر عبد زيد فليح81492322422026039

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب الحوراء علي عبيد عكرب81502322422026040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل564.0080.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب فاضل مكي عبد الرزاق81512322422026049

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب قيس عدنان حسن81522322422026050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب ماجد حميد رشيد81532322422026052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب ماهر عباس ياس81542322422026053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيساره راضي عبد كاظم81552322422026054

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيشيماء سعد ابراهيم سلمان81562322422026057

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0064.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيصبا مسلم كريم محمد81572322422026058

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0075.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيصفا كاظم بحر عباس81582322422026060

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيطيبه سليم رضا محمد81592322422026062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم علوان81602322422026063

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيعال مسلم عبس حسوني81612322422026064

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيغدير قاسم مهدي عبد هللا81622322422026067

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيغفران جاسم محمد جبر81632322422026071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمة ميثم شافي محيسن81642322422026076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0065.86ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه ثامر محمود جاسم81652322422026078

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه سالم نايف علوان81662322422026082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه علي محسن حبيب81672322422026085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه مسلم حسن عطوان81682322422026088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه هادي عليوي كريم81692322422026090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29ثانوية الجنائن للبناتاحيائينرجس خالد هادي علي81702322422026093
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية الجنائن للبناتاحيائيهاجر عباس كرم كاظم81712322422026097

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية الجنائن للبناتاحيائيهاجر عظيم حسين علوان81722322422026098

كلية الزراعة/جامعة كربالء455.0065.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيهبه كاظم شبيب محسن81732322422026099

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0065.29ثانوية الجنائن للبناتاحيائيياسمين فالح حميزه شمران81742322422026101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآزل احمد ستار وحودي81752322422027001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيابتهال عبد الكريم شعالن عبيد81762322422027003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0064.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائياسراء ستار جاسم محمد81772322422027006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائياسراء محمد جاسم حسن81782322422027007

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايمان لفته ديلي حطحوط81792322422027009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايه احمد عبد الجاسم عبد زيد81802322422027010

كلية العلوم/جامعة بابل638.0091.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايه عباس حسين علي81812322422027011

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين احمد كاظم شبيب81822322422027013

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين بديع صالح عبد81832322422027014

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين فاضل صكر كاظم81842322422027015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء عباس منجي عباس81852322422027018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيدعاء ميثم حسن محمد81862322422027023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرؤى اسماعيل ابراهيم محمد81872322422027024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل616.0088.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرؤى غانم عبد سالم81882322422027025

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه بهاء محمد كظوم81892322422027030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه طارق حسن عبد81902322422027031

كلية االثار/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرواء قاسم علي عباده81912322422027032

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء603.0086.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء جواد حساني صالح81922322422027035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء رائد عباس فاضل81932322422027036

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء سالم حسين كريم81942322422027037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء صادق عبيس علوان81952322422027038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء عالء شاكر رضا81962322422027040

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم مهدي81972322422027042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء وسام نجم عبيد81982322422027045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء ياس خضير عبد هللا81992322422027046

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب احسان علي ناصر82002322422027047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب حامد عبد الوهاب ناجي82012322422027049

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب حسين جبار جسمان82022322422027050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب طاهر فرهود ناجي82032322422027053

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب عبيس اسماعيل مهيدي82042322422027054

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب لفته ديلي حطحوط82052322422027057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط657.0093.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيساره بهاء طالب علي82062322422027060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجى قحطان عبد االمير راضي82072322422027064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسدر انور جعفر ناجي82082322422027066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل449.0064.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسكينه سامر كامل جبار82092322422027068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشهد محمد محيسن غالي82102322422027070

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشيرين عالء محسن حسن82112322422027071

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيطيبه ماجد جواد كاظم82122322422027075

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيعال ابراهيم كاظم حسن82132322422027076
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس جاسم82142322422027079

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء628.0089.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه خضر مظهر كاظم82152322422027081

كلية الصيدلة/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه رعد اسماعيل جبر82162322422027082

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عمر فاضل مهدي82172322422027085

كلية العلوم/جامعة بابل626.0089.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه فؤاد شريف حمزه82182322422027086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه معين فتح هللا احمد82192322422027087

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيلجين جواد كاظم جودي82202322422027088

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل612.0087.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمروه حسين مجيد علي82212322422027089

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم منذر خماس جبار82222322422027092

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء628.0089.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمفيده حيدر أمين محمد علي82232322422027094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيميساء حيدر فريح محمد82242322422027095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمينه زاهر حسن هادي82252322422027096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569.0081.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائينبأ حيدر رضا حسين82262322422027097

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائينور الهدى عامر سعيد جابر82272322422027100

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائينورس ضياء نور كاظم82282322422027105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهاجر بهاء طالب علي82292322422027106

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهدى داخل مخيف مزهر82302322422027108

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية533.0076.14ثانوية البتول للبناتاحيائياصاله سعود مطلب حسين82312322422028006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0088.57ثانوية البتول للبناتاحيائيبدور حسين حميد مخيف82322322422028009

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية البتول للبناتاحيائيبراء علي عبيد جبر82332322422028011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0081.86ثانوية البتول للبناتاحيائيبنين عماد صالح حمزه82342322422028015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية البتول للبناتاحيائيتبارك فيصل جالب حمزه82352322422028019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية البتول للبناتاحيائيتبارك هاني جياد حمود82362322422028020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0081.86ثانوية البتول للبناتاحيائيحوراء احمد نعمه كردي82372322422028025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل575.0082.14ثانوية البتول للبناتاحيائيروتاج علي عبد هللا خنياب82382322422028031

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء احسان حسن عنون82392322422028032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل حسن82402322422028034

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء عقيل عبيس عبيد82412322422028035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب اسعد عبد الحسين محمد82422322422028040

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71ثانوية البتول للبناتاحيائيصفا حسين صباح جواد82432322422028051

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0083.57ثانوية البتول للبناتاحيائيعذراء فاضل عبد الساده خضير82442322422028057

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه زكي ياس عطيه82452322422028061

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم حسن82462322422028063

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية البتول للبناتاحيائيكوثر علي قاسم عباس82472322422028069

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية البتول للبناتاحيائيكوثر مرتضى علي ظاهر82482322422028070

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية البتول للبناتاحيائيمريم عباس عدنان مرزوك82492322422028075

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية البتول للبناتاحيائينور عماد محمد داود82502322422028081

كلية طب حمورابي/جامعة بابل704.00100.57ثانوية البتول للبناتاحيائيهبه احمد ناصر حسين82512322422028082

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية البتول للبناتاحيائييقين خالد عبد خضير82522322422028084

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14ثانوية الباقر للبناتاحيائياديان امير صالح هادي82532322422029001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0065.86ثانوية الباقر للبناتاحيائياديان وليد عبد الكريم شنته82542322422029002

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29ثانوية الباقر للبناتاحيائياسراء جاسم عبيس حسين82552322422029004

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14ثانوية الباقر للبناتاحيائياسراء عباس عبد الحسن محمد82562322422029005
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00ثانوية الباقر للبناتاحيائياسراء محي عبد هللا محمد82572322422029007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية الباقر للبناتاحيائيايات حسن علي هاشم82582322422029009

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيايات حيدر صبيح مجيد82592322422029010

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين عباس كريم عبد82602322422029013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين محمود شاكر سعيد82612322422029016

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الباقر للبناتاحيائيتبارك حيدر عباس هجيج82622322422029017

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية الباقر للبناتاحيائيتبارك علي حسين علوان82632322422029018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0075.86ثانوية الباقر للبناتاحيائيجمانه مزهر كاظم خاجي82642322422029021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيحنين غالب محمد عبد علي82652322422029024

كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية الباقر للبناتاحيائيحوراء سالم حسين علي82662322422029027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيحوراء عباس جواد ابراهيم82672322422029028

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14ثانوية الباقر للبناتاحيائيحوراء علي محمد كاظم82682322422029029

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الباقر للبناتاحيائيدينا سلمان هادي عبيد82692322422029032

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية الباقر للبناتاحيائيرانيه عبد الرضا زنبور شبيب82702322422029033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43ثانوية الباقر للبناتاحيائيرشا مسلم حسين شمخي82712322422029035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0082.14ثانوية الباقر للبناتاحيائيرضاء عبد الكريم جابر عباس82722322422029036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيرقية حسن يوسف حميد82732322422029037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيرقيه احمد حسين مراد82742322422029038

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيرقيه سلمان فخري عباس82752322422029040

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الباقر للبناتاحيائيرقيه نبيل حسن علي82762322422029044

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الباقر للبناتاحيائيرويده محمد جابر علي82772322422029045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل635.0090.71ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء احمد ناجي شبيب82782322422029046

كلية التمريض/جامعة بابل683.0097.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء جواد عباس منسي82792322422029048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء علي عبيد حسين82802322422029054

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء علي محمد كاظم82812322422029055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب جاسم عبيس حسين82822322422029060

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم عبيس82832322422029061

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب صادق جعفر هادي82842322422029063

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب محمد طالب ابراهيم82852322422029067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل595.0085.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب يعقوب علي محمد82862322422029069

كلية اللغات/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية الباقر للبناتاحيائيساره احمد عبد الرزاق حسن82872322422029070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيسجى نجم عبيد جياد82882322422029074

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الباقر للبناتاحيائيشمس اسامه عبد عبد هللا82892322422029076

كلية العلوم/جامعة بابل607.0086.71ثانوية الباقر للبناتاحيائيصفا نوفل فهد عبد الحسين82902322422029078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيطيبة عبد االمير مطر سلمان82912322422029079

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29ثانوية الباقر للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم زنبور82922322422029081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية الباقر للبناتاحيائيغصون حسين عبيس عبد الحسين82932322422029083

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمة كاظم جواد رسول82942322422029087

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه رياض يحيى داخل82952322422029089

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه عباس نعمه سهيل82962322422029091

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86ثانوية الباقر للبناتاحيائيفتوح غانم جبار حميد82972322422029093

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيلميس صبيح حسن عليوي82982322422029096

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم العذراء حيدر نور حسن82992322422029099
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل620.0088.57ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم قحطان عدنان حسين83002322422029100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71ثانوية الباقر للبناتاحيائيمالك عباس كامل حسن83012322422029102

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14ثانوية الباقر للبناتاحيائيهاله حيدر حميد علي83022322422029108

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الباقر للبناتاحيائيهبه عالء يوسف كريم83032322422029109

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86ثانوية الباقر للبناتاحيائيهدى حيدر محمد عبد الحمزه83042322422029110

كلية العلوم/جامعة بابل609.0087.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيياسمين احمد جاسم حميد83052322422029114

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0085.43ثانوية المستقبل للبناتاحيائياسراء فيصل علك عبد الكاظم83062322422030001

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائياالء انور باقر مكي83072322422030003

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيامال مهدي جواد مهدي83082322422030004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيامنه رحيم كريم موسى83092322422030006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0075.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيامنه عبد االمير عبد العباس ضيدان83102322422030007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين رافد عبد الرحيم لهب83112322422030015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين عيسى شاني راضي83122322422030017

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين مؤيد عدنان طالب83132322422030019

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين نصيف جاسم محمد83142322422030020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية المستقبل للبناتاحيائيتبارك ازهر جاسم عبيد83152322422030021

كلية اللغات/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيتبارك عبد الحمزه محمد فاضل83162322422030023

كلية العلوم/جامعة كربالء607.0086.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيتبارك محمد جبار عبد83172322422030024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيحوراء عباس عطيه حسين83182322422030027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0080.57ثانوية المستقبل للبناتاحيائيحوراء نجاح كريم جواد83192322422030028

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيرتاج مهند جابر محمد83202322422030033

كلية التمريض/جامعة بابل673.0096.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيرسل محمد عبد مكي83212322422030034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل537.0076.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد حسن83222322422030038

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء ستار سعيد كاظم83232322422030039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء عباس حمزه محمد83242322422030041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء علي حسين طالب83252322422030044

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل623.0089.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد عليوي83262322422030048

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء كريم راضي بستان83272322422030049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء مرتضى عبد الكاظم عبد النبي83282322422030051

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب علي صكطري غازي83292322422030060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب علي مرزة عبود83302322422030061

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب وليد خالد محسن83312322422030064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية المستقبل للبناتاحيائيسرور حسين عودة جاسم83322322422030066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل576.0082.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيسكينة صباح حسن راضي83332322422030068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيسلوى عادل نعمة جبار83342322422030069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيسوزان علي عبد الزهرة جاسم83352322422030070

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيصفا صادق باقر مكي83362322422030074

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0065.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيضي احمد فوزي مسرهد83372322422030075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيطيبة صاحب هاشم هزبر83382322422030076

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغدير هادي عبد جواد83392322422030081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغدير يعرب قحطان طالب83402322422030082

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن كاظم83412322422030084

كلية التربية األساسية/جامعة بابل553.0079.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة احمد علكم باجي83422322422030085
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة حسن عبد الهادي رشيد83432322422030088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة حقي عبد الزهره تومان83442322422030090

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة حمزة مجيد كاظم83452322422030091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة ستار جبار حسن83462322422030092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل530.0075.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة سعدون كاظم علوان83472322422030093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل573.0081.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة فاضل مسلم عبد علي83482322422030096

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل497.0071.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة كاظم مدلول لفتة83492322422030097

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0085.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة محمد نعمة علي83502322422030098

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة يحيى عبد الحسن طه83512322422030099

كلية التمريض/جامعة بابل669.0095.57ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمه يوسف طه علي83522322422030100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفدك عامر نعمة راهي83532322422030102

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيمريم عالء حسين حسن83542322422030107

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية المستقبل للبناتاحيائيناهده اياد كاظم طرخان83552322422030110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522.0074.57ثانوية المستقبل للبناتاحيائينرجس ستار راضي ياسين83562322422030111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائينور الهدى حامد باقر مكي83572322422030113

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0084.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائينور صالح محمد حسين83582322422030115

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71ثانوية المستقبل للبناتاحيائينور علي عباس بحر83592322422030116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيهاجر حليم يحيى راقب83602322422030117

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل625.0089.29ثانوية المستقبل للبناتاحيائيهدى جابر عبد الزهره جاسم83612322422030119

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية دجلة للبناتاحيائياستبرق هاشم شاطي حظي83622322422031002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية614.0087.71اعدادية دجلة للبناتاحيائياسراء طراد عبد الكاظم موسى83632322422031003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل643.0091.86اعدادية دجلة للبناتاحيائياطياف صبيح عبيد حسن83642322422031004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيام البنين علي عبد هللا حسن83652322422031005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29اعدادية دجلة للبناتاحيائياميره فرحان حاتم علوان83662322422031007

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0086.29اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين علي هاشم محيميد83672322422031019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيتبارك حمزه حسن حميد83682322422031022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيحوراء علي نجم رخيت83692322422031030

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيداليا عبد هللا صالح حسين83702322422031034

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيرسل فليح حسن كاظم83712322422031037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0080.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيرقيه عامر حمزه كاظم83722322422031039

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0062.29اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء باسم خليل حسين83732322422031045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء عقيل جواد ملوح83742322422031048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء فليح فرحان زغيتون83752322422031053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء محمد فاضل جابر83762322422031054

كلية العلوم/جامعة بابل624.0089.14اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء وهاب رزاق حسن83772322422031056

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهره ثامر حامد شويش83782322422031057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب ابراهيم عبيد عبود83792322422031058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0073.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسين كاظم83802322422031059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل612.0087.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب ستار سوادي ساير83812322422031061

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0074.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب محمد جعيوه محسن83822322422031063

كلية التمريض/جامعة بابل674.0096.29اعدادية دجلة للبناتاحيائيساره فاضل حسن مشهد83832322422031068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية دجلة للبناتاحيائيساره فالح احمد حسون83842322422031069

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيسجى صباح شالكه راضي83852322422031073
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيشذى حميد عبد الزيد عزيز83862322422031076

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل652.0093.14اعدادية دجلة للبناتاحيائيشهد رحيم صكبان كاظم83872322422031079

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيشهد نجم جعيوه محسن83882322422031081

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيطيبه اسعد عبد الحسن جباره83892322422031086

كلية العلوم/جامعة بابل644.0092.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة عقيل عبد الحسين كاظم83902322422031092

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيفرقد هاشم شاطي حظي83912322422031097

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيفواطم قاسم صكطري غازي83922322422031098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية دجلة للبناتاحيائيمنار حمير حميد جاسم83932322422031102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية دجلة للبناتاحيائينبأ ميثم عبادي هوين83942322422031104

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0080.57اعدادية دجلة للبناتاحيائينداء سليم سعد برو83952322422031105

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية دجلة للبناتاحيائينور اكرم حسن عرط83962322422031107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية دجلة للبناتاحيائينور الهدى قيس حسين خميس83972322422031109

كلية التمريض/جامعة بابل680.0097.14اعدادية دجلة للبناتاحيائيهدى مجيد عوده ابراهيم83982322422031112

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية دجلة للبناتاحيائيوداد جواد ضمد مزنان83992322422031114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيآيات سعدي عبود عواد84002322422032001

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائياسل محمد عباس سعيد84012322422032003

كلية التمريض/جامعة بابل669.0095.57اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيايه امير سعدي خليل84022322422032005

كلية العلوم/جامعة بابل608.0086.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيايه مؤيد عبد الوهاب جابر84032322422032008

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبنين ابراهيم كاظم علي84042322422032009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحوراء حسن خضير عباس84052322422032017

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0077.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيداليا مؤيد كريم فيروز84062322422032019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيدعاء مؤيد كريم فيروز84072322422032020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم جوده84082322422032027

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار خضيري84092322422032028

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0064.57اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء علي محمد محسن84102322422032034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء قاسم يوسف جاسم84112322422032037

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء منصور حسين علوان84122322422032039

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء ياسين مزاحم شاكر84132322422032041

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب امجد احسان رشيد84142322422032043

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب حيدر عباس سعودي84152322422032045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب كاظم شريف اسماعيل84162322422032047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0080.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينه احسان علي حسين84172322422032050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل538.0076.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيساره طلعت مصطفى انور84182322422032053

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل659.0094.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيساره عباس اسماعيل ابراهيم84192322422032054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيشذى حيدر عبد االخوه محمد84202322422032057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيشريفه هيثم مهدي كاظم84212322422032058

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيشهد احمد احسان رشيد84222322422032059

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيشهد محمد عبيس حبيب84232322422032062

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيضحى قاسم محمد عبود84242322422032064

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيغدير محمد حسن موسى84252322422032066

كلية العلوم/جامعة بابل604.0086.29اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمة جاسم شباط نايف84262322422032069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624.0089.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جمال سلمان محمد84272322422032072

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي خزعل زويد84282322422032073
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه سعد ليوه عباس84292322422032075

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه محسن علي غائب84302322422032079

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه وعد محمد جاسم84312322422032082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0071.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيقمر قصي خزعل زويد84322322422032083

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم احمد كوني علي84332322422032084

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم العذراء صادق حمزه حسن84342322422032085

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم عامر عبد زيد علي84352322422032088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم علي نجم عبد هللا84362322422032089

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائينبأ علي حسين موسى84372322422032092

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الزرقاء للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد حسن84382322422032096

كلية العلوم/جامعة بابل635.0090.71اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيهاجر منقذ فريد تقي84392322422032100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيهدى حازم خليل جاسم84402322422032102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائياطياف سالم جواد عبد العباس84412322422033007

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات علوان جديع عبيد84422322422033011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين احمد عبد االمير حسين84432322422033014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين حاكم هادي صالح84442322422033016

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عدنان عبادي حسن84452322422033019

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء560.0080.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي حسين علي84462322422033021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي طالب ناجي84472322422033022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك احمد محي جياد84482322422033027

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك اركان عبد الحسن صدام84492322422033028

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك راضي جبار حمادي84502322422033032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك محسن هاشم منخي84512322422033037

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقى صالح حمزه عبود84522322422033038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد الرسول مغير84532322422033043

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حيدر كليل صالح84542322422033044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية618.0088.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء كريم عبيد كحط84552322422033046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرغد سعد مشير لحيدي84562322422033053

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقية عبد األمير كاظم مطر84572322422033054

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه حسين غازي عبد84582322422033055

كلية التمريض/جامعة بابل681.0097.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه حسين هادي عبد الزهره84592322422033056

كلية العلوم/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه خلفه عيدان موحان84602322422033057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه محمد عباس حبيب84612322422033059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرهف محمد رضا عبيس ذياب84622322422033061

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيريام احمد حسين كاظم84632322422033063

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ثائر محمد جياد84642322422033066

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن عزاوي عبد84652322422033069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس خليل84662322422033073

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سليم عبد الكاظم قوجان84672322422033074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل563.0080.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ضياء علي حسين84682322422033075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فرحان شنان محسن84692322422033081

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء قاسم شدهان عبد84702322422033083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ميثاق عبادي حسن84712322422033089
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التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء والء جواد حسين84722322422033092

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب الحوراء واثق علي حمزه84732322422033094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسين عبيد حسين84742322422033095

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الحسن كاظم ناصر84752322422033098

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عزيز علي حسين84762322422033100

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عقيل هادي ناهي84772322422033101

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء642.0091.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب مازن حسن صكب84782322422033105

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب مازن طراد محمد84792322422033106

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد عباس حبيب84802322422033109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسهام دريد ناظم حمزه84812322422033116

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشمس خالد جبار لعيبي84822322422033117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى اركان شاكر عبد زيد84832322422033118

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه حكمت ثامر كريم84842322422033122

كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه عقيل حمزه حمود84852322422033125

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه مهند عباس عبود84862322422033126

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيُعال عارف حاتم هادي84872322422033128

كلية التمريض/جامعة بابل671.0095.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعلياء ناصر حامد عبيس84882322422033129

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير أحمد يحيى راشد84892322422033131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير سالم محمد جبر84902322422033133

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير محمد حسن علوان84912322422033135

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران جاسم حمزة حسين84922322422033136

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة حسين عثمان شمران84932322422033137

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه بشير نعمه جواد84942322422033140

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه رياض هادي سلمان84952322422033144

كلية التمريض/جامعة بابل668.0095.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عالء عباس مرزه84962322422033149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد طاهر84972322422033152

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مكي شهد دحام84982322422033155

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيليلى فالح عبد الحسن علوان84992322422033157

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم قاسم صاحب علوان85002322422033164

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم هادي عبيد جاسم85012322422033165

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ قاسم اطرير اهبيش85022322422033167

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينوره محمد فاضل جبر85032322422033175

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوجدان ناصر كاظم فرهود85042322422033182

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين فاضل مهدي رحمان85052322422033183

كلية التمريض/جامعة بابل674.0096.29اعدادية السدة للبناتاحيائياسماء داود سالم بريج85062322422034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية السدة للبناتاحيائياطياف حامد حسين علي85072322422034006

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية السدة للبناتاحيائيامنه علي حسين زناد85082322422034007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية السدة للبناتاحيائيايه ايمن مهدي هادي85092322422034008

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل497.0071.00اعدادية السدة للبناتاحيائيبنين عباس جواد عبد هللا85102322422034014

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية السدة للبناتاحيائيتبارك فاضل عبيس كاظم85112322422034016

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية السدة للبناتاحيائيحوراء احمد هادي جاسم85122322422034017

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية السدة للبناتاحيائيرسل ابراهيم عريبي فرحان85132322422034021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية السدة للبناتاحيائيرغد خالد خضير عيدان85142322422034022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية السدة للبناتاحيائيزهراء صدام حسين علي85152322422034029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية السدة للبناتاحيائيزهراء عبد الرحيم عجيل كاظم85162322422034034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية السدة للبناتاحيائيزهراء كريم عباس عطيه85172322422034036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب حمزه فليح حسن85182322422034038

كلية العلوم/جامعة بابل624.0089.14اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب حيدر مجيد حميد85192322422034039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب علي اسماعيل عبيس85202322422034042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب علي عبد علي عزبه85212322422034043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل586.0083.71اعدادية السدة للبناتاحيائيزينب فراس كطران محمد85222322422034045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية السدة للبناتاحيائيسرور مرتضى علي جاسم85232322422034052

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية السدة للبناتاحيائيسندس ناطق مجيد رزيج85242322422034055

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية السدة للبناتاحيائيضحى حسن عبد نايف85252322422034057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمة احمد كاظم عبد85262322422034063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم جاسم85272322422034065

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمه اركان عبد الكاظم حميد85282322422034066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمه صادق كاظم حسن85292322422034068

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمه عالء هادي حسن85302322422034069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية السدة للبناتاحيائيفاطمه علي محمد خليف85312322422034071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية السدة للبناتاحيائيمريم اسعد عبد الهادي عباس85322322422034077

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية السدة للبناتاحيائيمريم صادق هاشم محمد85332322422034078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية السدة للبناتاحيائينور عاصم حميد صخي85342322422034089

كلية التمريض/جامعة بابل684.0097.71اعدادية السدة للبناتاحيائيهاجر اسماعيل محمد حظي85352322422034090

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86اعدادية السدة للبناتاحيائيهنار احمد علي نعمه85362322422034091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية السدة للبناتاحيائيودق قاسم حسن مطلك85372322422034092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيآمنه علي هجيج جبار85382322422035002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيأنوار عباس حامد كاظم85392322422035004

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0062.14اعدادية الفاو للبناتاحيائياساور خالد عوض حفيظ85402322422035007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الفاو للبناتاحيائياسيل نجم عبد هللا عبيد85412322422035009

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيافراح عبد الرضا مخيف جاسم85422322422035011

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيايات محمد حسين محمد85432322422035014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0093.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيايالف احمد عبد الكاظم حسن85442322422035015

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه رياض نجم عبيد85452322422035016

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه سهيل عبد هللا صكب85462322422035017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه عباس عبد شبيب85472322422035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه فهد حميد دوخي85482322422035019

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية384.0054.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنت الهدى خالد مطشر حاتم85492322422035022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين حسن علي دحام85502322422035025

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين علي جعفر هاشم85512322422035028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيتبارك قاسم عباس عبد85522322422035030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء سعد منخي رهن85532322422035036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء عائد داود سلومي85542322422035037

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء عبد الرزاق سلمان علي85552322422035039

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيرسل وليد عيسى عبد علي85562322422035044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيرشا سعيد جابر سندان85572322422035045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيرمالء علي عبد الحسين كاظم85582322422035046

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0065.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيريا سامي عبيد ناصر85592322422035047

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء ثامر علي شمخي85602322422035048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء جابر عبادي عاصي85612322422035049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566.0080.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء حسن ادريس شدهان85622322422035050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء حسن جعفر كاظم85632322422035051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0080.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء حسين عيدان مغيض85642322422035052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء حكيم صالح علي85652322422035053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل495.0070.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء ظفير عويد عبد الكاظم85662322422035057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء عباس علي زغير85672322422035058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء عقيل عدنان كاظم85682322422035059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء علي ادريس شدهان85692322422035060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين كاظم85702322422035061

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء علي فهد عبد النبي85712322422035062

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء فالح ناصر حسين85722322422035064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب حسن جبر مزعل85732322422035070

كلية العلوم/جامعة بابل613.0087.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب صباح عبد الساده منسي85742322422035073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل611.0087.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب صالح عبد الهادي محمد85752322422035075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب عدنان طالب كاظم85762322422035077

كلية العلوم/جامعة بابل615.0087.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب عدنان علي حسن85772322422035078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب كاظم كريم عبد الرضا85782322422035080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب محمود وادي حسين85792322422035082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب مراد عبيد عمران85802322422035083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيسارة عدنان حسين خليفه85812322422035085

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره صدام حسين كركر85822322422035086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره فيصل غازي عبيد85832322422035088

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل449.0064.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيشهالء عصام جبار حميد85842322422035093

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيشيماء علي عبد الحسين غالي85852322422035094

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيطيبه حيدر حسين جواد85862322422035095

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيطيبه كريم كاظم حسين85872322422035097

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيعذراء حسن عيدان مغيض85882322422035099

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيغدير قيصر صبر كبان85892322422035102

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيغدير كاظم جواد كاظم85902322422035103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيغزاله نعيم فاضل حمزه85912322422035105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيغصون ميثاق علي يوسف85922322422035106

كلية التمريض/جامعة بابل686.0098.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران نعاس جابر ناجي85932322422035107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه باسم دريج داود85942322422035108

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه بدر راضي ذياب85952322422035109

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه حسين جبر مزعل85962322422035111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه حسين فاضل حمزه85972322422035112

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه خضر عبد الحسين حسن85982322422035115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه رزاق كريم سلطان85992322422035116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه علي عادل ثابت86002322422035120
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبيس سلومي86012322422035121

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه محمد كامل جبر86022322422035124

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيفرح عبد االمير علي عزيز86032322422035125

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيكوثر برزان عبد االمير عاصي86042322422035127

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيكوثر عدنان مكطوف سالم86052322422035128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم محمد حسن عبد الحمزه86062322422035131

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم محمد داود سلمان86072322422035132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم منتصر حسين محمد86082322422035134

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيمسار محمد هاتف حامد86092322422035136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ عالء مرزه لفته86102322422035139

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية الفاو للبناتاحيائينور البتول علي طاهر حبيب86112322422035141

كلية العلوم/جامعة بابل637.0091.00اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد غضيب86122322422035143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الهدى عبد الكريم ضعيف كيطان86132322422035146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الفاو للبناتاحيائينور فوزي راضي نهابه86142322422035153

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الفاو للبناتاحيائينور وسام مرزه لفته86152322422035155

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيهاجر حسن يحيى ابراهيم86162322422035156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيهدى توفيق عبيد عاصي86172322422035157

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيهدير علي نجم عبيد86182322422035160

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0062.71ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات حيدر حسين عليوي86192322422036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات محمد علي حوري86202322422036005

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0085.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين جاسم محمد شعالن86212322422036006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين سالم سمير عبار86222322422036007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء628.0089.71ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين علي كاظم حزوم86232322422036008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيتبارك حيدر حسين عليوي86242322422036009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيحوراء عباس كاظم حبيب86252322422036012

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرباب جاسم محمد شعالن86262322422036013

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرند وسام مجيد صالح86272322422036015

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيروان سعد عبد عبيد86282322422036016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء عماد كريم عبد ايوب86292322422036022

كلية التمريض/جامعة نينوى659.0094.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيشهد عبد الستار خضير احمد86302322422036030

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0062.29ثانوية الفضائل للبناتاحيائيشيماء قاسم عبد الحسن عبد هللا86312322422036032

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيطيبه رعد عبد هللا بردان86322322422036033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية الفضائل للبناتاحيائيطيبه رعد فخري كماش86332322422036034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل459.0065.57ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاديه امير محمد جواد فاضل86342322422036036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمة حامد راضي داود86352322422036038

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمة حسين موسى ليلو86362322422036039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الفضائل للبناتاحيائيكوثر اسماعيل عباس عبيد86372322422036044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل539.0077.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيمريم حيدر رؤوف عبد الرحيم86382322422036045

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائينبأ صالح جاسم محمد86392322422036050

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية الفضائل للبناتاحيائينور ميثم عبيس رضا86402322422036051

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائينورهان هالل حسين متيغي86412322422036052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية الكفاح للبناتاحيائياسراء جعفر محسن عليوي86422322422037001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57ثانوية الكفاح للبناتاحيائياالء صادق صدام يتيم86432322422037003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الكفاح للبناتاحيائيايات جاسم محمد حسن86442322422037005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء641.0091.57ثانوية الكفاح للبناتاحيائيايات حسن فعينخ سعدون86452322422037006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الكفاح للبناتاحيائيايه عقيل عبد الحسين سعيد86462322422037009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية الكفاح للبناتاحيائيبتول خضير مجهول خرباط86472322422037012

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية الكفاح للبناتاحيائيبتول عباس خضير عبيس86482322422037013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية الكفاح للبناتاحيائيختام علي نعمه سرهيد86492322422037019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل600.0085.71ثانوية الكفاح للبناتاحيائيدعاء سعيد عبد العباس حرامي86502322422037022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الكفاح للبناتاحيائيرضاء خالد كاظم حسن86512322422037023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية الكفاح للبناتاحيائيرقية حسن محمد جالب86522322422037024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد النبي86532322422037028

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء عباس عبود حسون86542322422037032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل477.0068.14ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب حسين محمد خلف86552322422037034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب عباس خضير عبيس86562322422037035

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب عقيل عالوي هادي86572322422037036

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية الكفاح للبناتاحيائيسجى ستار عبد الخضر فرحان86582322422037041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الكفاح للبناتاحيائيشيماء احمد صافي ابو حميد86592322422037042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية الكفاح للبناتاحيائيضحى محسن محمد جالب86602322422037043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة فرحان محمد جالب86612322422037049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة محمد مسلط سالن86622322422037052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية الكفاح للبناتاحيائيلهيب نسيم خليل برهان86632322422037053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الكفاح للبناتاحيائينور محمد جعفر عزيز86642322422037057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية الكفاح للبناتاحيائيهدى صالح مهدي نعمه86652322422037061

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية الكفاح للبناتاحيائيهدى عبد الزهره محمد جالب86662322422037062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الكفاح للبناتاحيائيوالء فاضل جواد كاظم86672322422037066

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيابرار ضياء طالب سلمان86682322422038001

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسراء احمد عبد زيد ناصر86692322422038003

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل653.0093.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسراء ستار جبار لفته86702322422038004

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائياالء ضياء مهدي كريم86712322422038007

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيالزهراء سعد حمزه عباس86722322422038009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيامنه اسامه عامر عيسى86732322422038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات جمال احمد رزين86742322422038013

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات جواد كاظم هاشم86752322422038014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه ضياء عبد الحسين مجيد86762322422038019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم615.0087.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين مرتضى حسين عليوي86772322422038024

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك جعفر ياسين طه86782322422038025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك حسين عبد شطب86792322422038026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك مهند ابراهيم علي86802322422038028

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقى عبد الحسين حمد حمزه86812322422038029

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتمارا احمد عبد حساني86822322422038030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين راشد طعمه محمد86832322422038033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين عبد الكريم هاني ونان86842322422038034

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحواسم صباح جدوع حسن86852322422038035

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء صادق جعفر حسين86862322422038038
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيختام عماد عبد االمير ابراهيم86872322422038041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيذكرى لؤي عطية رجاء86882322422038043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرانيه حسان محمد عبد هللا86892322422038045

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرباب حميد مجيد حميد86902322422038046

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرحمه رعد اسماعيل ابراهيم86912322422038047

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0071.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه باسم محمد ناصر86922322422038048

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه رعد حسن كاظم86932322422038050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية706.00100.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزبيده منذر موسى عباس86942322422038052

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء احمد عاصي محمد86952322422038053

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حازم محمد ناصر86962322422038056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حمزه مهدي عبد86972322422038058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء طارق حسين حمزه86982322422038059

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء كاظم فاضل محمد86992322422038064

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد87002322422038065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء محمد علي عمران87012322422038066

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم محمد87022322422038067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب اسامه مهدي حسين87032322422038069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب جاسم داخل جوده87042322422038071

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب رزاق يحيى هادي87052322422038072

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب علي عوده حسن87062322422038078

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب ماهر زهير حنتوش87072322422038080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب وسام محمد شريف87082322422038081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره محمد جاسم محمد87092322422038083

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى جعفر خليف حسين87102322422038084

كلية التمريض/جامعة بابل667.0095.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى عباس علوان دفار87112322422038085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسكينه سعد عبيس ناصر87122322422038089

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسكينه محمد طارق حسن87132322422038090

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفا نجم عبد هللا خالوي87142322422038096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضحى علي عدنان عباس87152322422038097

كلية طب االسنان/جامعة كربالء696.0099.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضفاف عبد االمير فاضل هرموش87162322422038098

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعال ضياء مهدي كريم87172322422038099

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعال محمود شاكر كاظم87182322422038100

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه احمد طالب سلمان87192322422038104

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه ثامر عبد نور جبار87202322422038105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه رحيم محمد علوان87212322422038106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية609.0087.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه زيد علي عمران87222322422038107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه سعد حمزه عباس87232322422038108

كلية التمريض/جامعة بابل667.0095.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه ضياء جواد كاظم87242322422038110

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عامر عباس عمران87252322422038112

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عدي خضير عباس87262322422038113

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح خضير87272322422038116

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه يوسف دخيل راشد87282322422038119

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرح ياسين خضير مهدي87292322422038121
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيكوثر نبيل جليل جعفر87302322422038123

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم احمد هاشم عبد المحسن87312322422038124

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم بشار عبد حمزة87322322422038125

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمالك سمير عبد االله سعيد87332322422038129

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمالك محمد جاسم عواد87342322422038131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل585.0083.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيميقات غانم هادي حمزه87352322422038133

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0080.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ ابراهيم ناصر مرزه87362322422038134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل612.0087.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ عبد الكاظم حمزه عبد الحسين87372322422038135

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس محمد عبد الحسين ماهود87382322422038138

كلية التمريض/جامعة نينوى658.0094.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس مهند جليل جعفر87392322422038139

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور احمد هاشم حسين87402322422038141

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى احمد عباس علي87412322422038143

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى عدنان محمد جاسم87422322422038144

كلية العلوم/جامعة بابل624.0089.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآيات محمد عبيد عبيس87432322422039002

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيإيالف والء نعيم مسلم87442322422039003

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائياستبرق قاسم محسن سرهيد87452322422039006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائياسماء ستار عويد سلمان87462322422039007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائياسيل سرمد يونس كريم87472322422039008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائياسيل محمد بداع موسى87482322422039009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائياصاله مراد فاضل عبادي87492322422039010

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائياالء حيدر عطيه شبيب87502322422039012

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيامنه سعد فالح حسن87512322422039015

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيامنه عمار شاكر جبر87522322422039017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائياميمه رحمن اسماعيل جواد87532322422039018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايالف خالد عرنوص كاظم87542322422039023

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايمان وبل صالح بحر87552322422039024

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606.0086.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايناس سعيد كاظم راشد87562322422039025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايه غسان محمد عبيد87572322422039028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايه محمد شمران عبد الخضر87582322422039029

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراء اسامه كريم كاظم87592322422039032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراء مهدي نايف ياس87602322422039035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراء نصير حسين علي87612322422039036

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراق نسيم محسن كاظم87622322422039037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل607.0086.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبركات عصام عبد الستار جاسم87632322422039038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين احمد كاظم شالل87642322422039039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين عقيل طالب فحل87652322422039041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين قحطان صكب عمران87662322422039042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين مؤيد حسين علي87672322422039043

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0086.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك حامد خليف عبيس87682322422039046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك خالد فاضل صبيح87692322422039047

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0063.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك شاكر زغير حمد87702322422039048

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك علي عبد الحسين جحيل87712322422039051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك مرزه حمود حمزة87722322422039055
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتماره محمد كاظم محمد87732322422039057

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيجنان جاسم مكطوف علي87742322422039058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحنين جاسم محمد احمد87752322422039061

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل630.0090.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء رياض كامل جوده87762322422039063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم محمد ساجت87772322422039064

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء مؤيد غالب عبيد87782322422039066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء وهاب عبيس زيدان87792322422039068

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيختام عمران محمد عبد علي87802322422039069

كلية العلوم/جامعة بابل619.0088.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيخديجة علي عبد كاظم87812322422039070

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرانيه شوقي اسماعيل جواد87822322422039075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرسل محسن طعمه عليوي87832322422039078

كلية العلوم/جامعة بابل618.0088.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرفاه محمد علي مطلق87842322422039081

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرفد حميد علي عبيس87852322422039082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرواء عبد الحمزه عبد كاظم87862322422039085

كلية اللغات/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيروان نصير عباس هاتف87872322422039087

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء باسم عبيد حمد87882322422039093

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء حيدر ناجي بيوض87892322422039098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء حيدر نجم عبد87902322422039099

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء رشيد جاسم محمد87912322422039102

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء صالح احمد عبيد87922322422039105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء صالح عبد االمير حسون87932322422039106

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء طه عمران علوان87942322422039108

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي جواد علوان87952322422039109

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عالء عباس عبد87962322422039111

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عالء عبد االئمة داود87972322422039112

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء علي عبيد صخر87982322422039113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء غاوي صخيل كاظم87992322422039115

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء فالح هادي سلمان88002322422039117

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء قاسم عناد فياض88012322422039118

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء قاسم فضل حسن88022322422039119

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء مؤيد مطشر جبر88032322422039122

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم خلف88042322422039123

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء ناظم عبد هللا محي88052322422039126

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629.0089.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء هادي فاضل ظاهر88062322422039128

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب جليل يونس كرو88072322422039134

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب حسين زغير حمزة88082322422039137

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل634.0090.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب خضير جواد كاظم88092322422039138

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب رسول محمد عبد الزهره88102322422039141

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل480.0068.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب سعد عبد الحمزه حردان88112322422039142

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب شهيد كرمش عبيد88122322422039143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره باسم محمد عبود88132322422039146

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره علي عبد زيد موهان88142322422039149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره ماجد فيصل عبود88152322422039150
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كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0062.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره ناظم خليل حسن88162322422039151

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل686.0098.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسبأ عبد الحسن علي عبود88172322422039152

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسبأ محمد حمزه احمد88182322422039153

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل629.0089.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسجى علي حميد جاسم88192322422039154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569.0081.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسجى عماد محمد حمزه88202322422039155

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسلسبيل سالم صالح علوان88212322422039159

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسندس تركي عبد الصاحب خلف88222322422039160

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشمس مصعب محمد ياسين88232322422039161

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل454.0064.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد حسن جواد كاظم88242322422039162

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد صالح مهدي عمران88252322422039164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد عالء كاظم تركي88262322422039166

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل469.0067.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد نبيل جاسم محمد سعيد88272322422039168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل617.0088.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيضحى سعد مجيد عبد هللا88282322422039171

كلية التمريض/جامعة بابل684.0097.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبه رائد محمد حمزه88292322422039174

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبه سامي عبد الكاظم كتاب88302322422039176

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبه عامر عز الدين جميل88312322422039177

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبه عبد الكاظم محمد حمزة88322322422039178

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعبير ابراهيم خضير علوي88332322422039180

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعبير ابراهيم صبار جوده88342322422039181

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعبير عباس جبر حمد88352322422039182

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعذراء عبد الكاظم ظاهر عبود88362322422039183

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغدير علي مهدي كاظم88372322422039189

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغفران عبد الرضا طراد عباس88382322422039193

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغيداء حمزه هادي حسن88392322422039195

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة احمد ابراهيم حسن88402322422039196

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه باسم محسن جبر88412322422039197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل609.0087.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة سالم عبد الحمزه مظلوم88422322422039199

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة سامر هاني عبد االمير88432322422039200

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه صباح عبادي مهنه88442322422039201

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة علي زغير سلمان88452322422039205

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه عماد عباس عبد الحسين88462322422039207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة محمود عبد الرضا طراد88472322422039211

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيقبس حسين نعمه حمد88482322422039215

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيلبنى حيدر علي جاسم88492322422039220

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل614.0087.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيلقاء عيد حمزه عويد88502322422039221

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمأب احمد ناصر كاظم88512322422039222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيماريه عيسى جفال جاسم88522322422039223

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم انور عباس عبد88532322422039226

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم عبد المنعم احمد عداي88542322422039228

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم علي عبد هللا مهدي88552322422039229

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم فالح عبد الحسن كربول88562322422039231

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمسار الهدى تحسين مطلك صالح88572322422039232

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمنار حمود مطلك عطيه88582322422039235
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمها عدنان داود سلمان88592322422039239

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل650.0092.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمينا نزار فالح جبر88602322422039240

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيناهد فؤاد علي راشد88612322422039241

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائينبأ يحيى محمد هالل88622322422039243

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائينبراس محمد سلمان علي88632322422039244

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيندى خالد عليوي مزعل88642322422039245

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائينرجس اياد مزهر علي88652322422039246

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائينرجس عبد الكريم علي دخان88662322422039247

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائينمارق ياسر جسام حمادي88672322422039248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور احمد هادي محمد88682322422039249

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور جاسم محمد خليفه88692322422039253

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء549.0078.43اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور سليم جسام حمادي88702322422039254

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور محمد عريبي عباس88712322422039258

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائينوره ازهر عباس رشاد88722322422039259

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهاله والء يوسف عبيد88732322422039262

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0063.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه حمزه جاسم خليف88742322422039265

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه سالم عبيد جاسم88752322422039266

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه ماجد محسن مكعن88762322422039268

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه هيثم حمزه عباس88772322422039269

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهدى رعد سالم نجم88782322422039270

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهدى مكي عبيد هاشم88792322422039271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهدى هاشم سلمان حمزه88802322422039272

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية601.0085.86اعدادية المحاويل للبناتاحيائيوفاء حسين عباس جبار88812322422039276

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياديان حيدر محمد دحام88822322422040003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيالتفات عالء محمد شمخي88832322422040005

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياندلس ياس خضير مرزه88842322422040006

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0074.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبتول فوزي عبد الساده عطيه88852322422040008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبلسم محمود كاظم خضير88862322422040010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0063.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيتبارك رعد نجم عبيد88872322422040016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيتقى حسن عبد منفي88882322422040018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيحنان علي رشيد عبد88892322422040020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرؤى احمد حسين عبيد88902322422040022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيريام محمد علوان عواد88912322422040026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى468.0066.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينب صالح كاظم خضير88922322422040032

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسجى احمد هندي عنيزان88932322422040036

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0087.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسجى نهاد خالد زينل88942322422040037

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه صهيب عاصم عباس88952322422040039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء446.0063.71ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيُعال نهاد خالد زينل88962322422040040

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل591.0084.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه صادق جعفر نعاس88972322422040044

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه فارس هادي غني88982322422040045

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت627.0089.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم شنيار88992322422040046

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية634.0090.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينبأ وسام جبر صخي89002322422040051

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور الهدى علي جمعه حسين89012322422040052
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيهاجر ازهر عباس حسن89022322422040053

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيهمسه احمد قاسم حسن89032322422040055

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيازل عمران علي جاسم89042322422041002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المسيب للبناتاحيائياسراء عباس تركي جاسم89052322422041003

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيامان ماهر علي هادي89062322422041009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين544.0077.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيايات حسين كاظم علي89072322422041012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية المسيب للبناتاحيائياية ضاحي كريم خضير89082322422041017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية المسيب للبناتاحيائياية منذر عبد الرضا علي89092322422041021

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيايمان سعد سامي هادي89102322422041024

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيبتول احسان مهدي عبد الزهرة89112322422041025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيبشائر حيدر علي حمزه89122322422041030

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنت الهدى ابراهيم خليل ابراهيم89132322422041032

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين جمال سعدون حسين89142322422041033

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل593.0084.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين ضرغام قحطان حسين89152322422041034

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين عبيد ناصر دهش89162322422041036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين مصطفى كامل جلوب89172322422041039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك اياد مشير جاسم89182322422041042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل637.0091.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك سلمان محيميد كاظم89192322422041046

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك صادق حمزه خضير89202322422041047

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك عالء حسين كاظم89212322422041049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك علي وليد حميد89222322422041051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك قاسم حمزه حمد89232322422041052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك مرتضى محسن عباس89242322422041053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيتقى حسنين حسين حميد89252322422041055

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيجنات رزاق صالح مزبن89262322422041056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيحوراء اياد جواد عبيد89272322422041061

كلية العلوم/جامعة بابل609.0087.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيحوراء رعد عوض بطي89282322422041062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيحوراء مهدي عباس جاسم89292322422041065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيختام هيثم جريان حسن89302322422041066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيدعاء احمد نوري عليوي89312322422041067

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم عبد89322322422041068

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيدعاء حيدر حميد حمزه89332322422041069

كلية التمريض/جامعة بابل683.0097.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيران خالد رماح فليح89342322422041073

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيرتاج احمد عبد الهادي عبد الحسن89352322422041075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيرسل ضرغام محمد هادي89362322422041078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيرغد جبار عيسى عبد عون89372322422041079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيرفل ازهد غازي عبد عليوي89382322422041080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل627.0089.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيرقية عمار محمد مرزه89392322422041083

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيرقية مؤيد خضير عمران89402322422041085

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيرواء عدي سليم عباس89412322422041086

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيروان عقيل هاشم عبد هللا89422322422041087

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيريام داود سلمان ابراهيم89432322422041089

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم سعود89442322422041091
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء احمد زيدان حسين89452322422041092

كلية اآلداب/جامعة بابل555.0079.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء احمد عليوي عبيد89462322422041094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء اسماعيل عبيد حديد89472322422041095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء جاسم مهدي جعفر89482322422041097

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الخضر عسل89492322422041099

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء حسين محيسن لفته89502322422041101

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0076.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد خضير89512322422041103

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء427.0061.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء سهيل حسن ارحيم89522322422041108

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء صباح جريان حسون89532322422041109

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت593.0084.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء غزوان صاحب جابر89542322422041114

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0067.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء محمد وهاب محمد89552322422041118

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء نبيل محمد عبد الحسن89562322422041119

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب رزاق عبد االمير فندي89572322422041121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب عماد كاظم اعبيد89582322422041126

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب مرتضى حبيب عبد الصاحب89592322422041127

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب مهند محمد عبد الكاظم89602322422041129

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب هادي علي عبد هللا89612322422041130

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيسبأ عقيل ناجي علي89622322422041133

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى احمد كاظم حسو89632322422041135

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى علي حمزة علوان89642322422041138

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى يونس حسين علي89652322422041139

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيسرائر عماد محمود عبد اللطيف89662322422041140

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيسمانه علي احمد علوان89672322422041145

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيسناء بشير جبر عبادي89682322422041147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيسوريه حميزه محمد عبيد89692322422041148

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيشهد علي عبد الواحد عبود89702322422041151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيشيماء زياد خالد قحطان89712322422041152

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيصفا باسم هويدي ابراهيم89722322422041155

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيصفا سامي عبد علي كاظم89732322422041156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيصفا طالب نجم خلف89742322422041157

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0076.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيضحى علي حسين شنان89752322422041160

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى597.0085.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيطيبة خالد ابراهيم ياس89762322422041163

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيطيبه صفاء كاظم عبد علي89772322422041164

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيعلياء هادي راضي عباس89782322422041169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير علي حسين مرزه89792322422041173

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه احمد حمزه هادي89802322422041179

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد العباس علي89812322422041180

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه زياد صالح حسن89822322422041181

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه علي سدخان حسين89832322422041185

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه فاضل جعفر كاظم89842322422041187

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمة محسن محمد بندر89852322422041190

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه محمد رضا جاسم محمد89862322422041192

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه محمد فوزي كاظم89872322422041193
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه محمود عباس طالب89882322422041196

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه مقداد كاظم عباس89892322422041197

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه موسى غالب حمزه89902322422041198

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل574.0082.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه نصر فاضل عباس89912322422041199

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه ياسين جبار جاسم89922322422041200

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل655.0093.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيفدك حيدر عباس دهري89932322422041201

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيفرقان عبيد موحان عبد الحسين89942322422041202

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيفيد رائد عبد الهادي عبد العزيز89952322422041203

كلية التربية/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية المسيب للبناتاحيائيملكه حسن علوان حمود89962322422041215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية المسيب للبناتاحيائيمها حمزة عبد علي عبد89972322422041216

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم615.0087.86اعدادية المسيب للبناتاحيائينبأ اسماعيل علي حسين89982322422041217

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية المسيب للبناتاحيائينبأ صالح مهدي احمد89992322422041219

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية المسيب للبناتاحيائينور علي ظاهر محسن90002322422041228

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية المسيب للبناتاحيائينور عماد حامد عطيه90012322422041229

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية المسيب للبناتاحيائينور مهدي حامد كريم90022322422041231

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43اعدادية المسيب للبناتاحيائيهاجر علي عبد الحسين حمزه90032322422041234

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيهاجر مشتاق طالب عباس90042322422041235

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية المسيب للبناتاحيائيهدى فاروق عبيد فيران90052322422041239

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية المسيب للبناتاحيائيهدى فاضل مطلب عبيد90062322422041240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيهيام جابر جلوب حمود90072322422041241

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية المسيب للبناتاحيائييقين عقيل عبد الحسن جاسم90082322422041242

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية اآلمال للبناتاحيائياسراء مجيد حسن هادي90092322422042004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية اآلمال للبناتاحيائيايناس نجاح كاظم حمزه90102322422042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية اآلمال للبناتاحيائيبنين صالح ظاهر محسن90112322422042011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيبنين عباس حبيب عبد الشهيد90122322422042012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية اآلمال للبناتاحيائيبنين محمد جاسم محمد90132322422042015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0074.86ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتبارك صالح هادي ناجي90142322422042016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتبارك علي كاظم حمود90152322422042017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتقى فالح حسن هاشم90162322422042019

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية536.0076.57ثانوية اآلمال للبناتاحيائيحنين فالح جواد حسن90172322422042021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية اآلمال للبناتاحيائيحوراء حسين عبد زيد سلمان90182322422042022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية اآلمال للبناتاحيائيحوراء حيدر جاسم عبد الحسين90192322422042023

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء545.0077.86ثانوية اآلمال للبناتاحيائيحوراء نجاح حسن هاشم90202322422042025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب كريم عبد المطلب حسن90212322422042047

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية اآلمال للبناتاحيائيشهد حسين محمد حمزه90222322422042051

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية اآلمال للبناتاحيائيغدير حسين حاكم حسين90232322422042055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل554.0079.14ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم محمد حسين90242322422042059

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمه علي محمد هاشم90252322422042060

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمه علي مطشر عبد90262322422042061

كلية العلوم/جامعة بابل631.0090.14ثانوية اآلمال للبناتاحيائيقدس اسعد موسى عمران90272322422042064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية اآلمال للبناتاحيائينور الهدى صباح كريم حمزه90282322422042068

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء470.0067.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيآيه منصور ثجيل فرحان90292322422043004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياريج فالح حسن نجم90302322422043005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياستبرق طالب جوده جسام90312322422043007

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسراء جسام باصي علي90322322422043010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياطياف طه اعالن نايف90332322422043017

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامنه محمد عناد بريسم90342322422043022

كلية التمريض/جامعة بابل683.0097.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه طارق حبيب كاظم90352322422043029

كلية التمريض/جامعة بابل674.0096.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبتول كاظم فالح ثلج90362322422043033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبنين عصام بدر فزاع90372322422043041

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبنين لطيف حسين عبد هللا90382322422043045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك علي عبيد عباس90392322422043050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك مال هللا عبد السادة رشيد90402322422043051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتماره حسن هادي محمد90412322422043054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل591.0084.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتماره صالح حسون جوير90422322422043055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0079.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنان علي خليف جواد90432322422043058

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء فائز ضحوي خليف90442322422043060

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء محمد عبد العباس نجم90452322422043061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء اسماعيل لطيف علي90462322422043063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرانيا شعالن عبيد عباس90472322422043068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرانيا محمد شذر ناصر90482322422043069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرجاء غازي فليح حسن90492322422043070

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل مؤيد مرزه حمزة90502322422043073

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0061.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل ماجد شهاب علوان90512322422043074

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرغد زيدان خليف حسين90522322422043076

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار436.0062.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرفل حميد محمد نايف90532322422043077

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرفالء احمد غثيث جبر90542322422043082

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه حميد محمد نايف90552322422043083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه سعد عبد الحسن راضي90562322422043085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه عباس تليل جيجان90572322422043086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرواء غالب علوان حردان90582322422043089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خريبط عليج90592322422043092

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء جعفر تالي كاظم90602322422043095

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رعد مطر مرموص90612322422043098

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل598.0085.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبد سلمان انجاد90622322422043100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عصام تليل جيجان90632322422043101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء محسن كاظم عجمي90642322422043103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل618.0088.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء محمد حسن شويل90652322422043105

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل612.0087.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء نعمه عبد هللا منصور90662322422043107

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب خضير تومان علوان90672322422043114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب عبد هللا مدلول رفاس90682322422043118

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب عفر هالل عبد هللا90692322422043119

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب ياسين سالم جبر90702322422043124

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى احمد لزام فيصل90712322422043127

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى عدنان اسماعيل وحيد90722322422043128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسحر موسى خلف ابراهيم90732322422043132
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشاه زنان كاظم محمد علي خليف90742322422043140

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد زيدان خليف حسين90752322422043143

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل626.0089.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد مرزه حمزه صريم90762322422043145

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيطيبه علي ثامر لفته90772322422043152

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغدير علي زغير مطر90782322422043161

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغدير محمد حسين عبود90792322422043162

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغسق خضير شذر ناصر90802322422043163

كلية العلوم/جامعة بابل607.0086.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغسق مهدي بدر علي90812322422043164

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمة محمد سلمان حسن90822322422043168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه خليل عبد الزهره عنفوص90832322422043171

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه غازي فليح حسن90842322422043180

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل586.0083.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه نعمه عبد هللا منصور90852322422043183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيكوثر كاظم عجمي عوده90862322422043186

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيليلى عذاب جفات ثويني90872322422043189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم حازم اليج عواد90882322422043193

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمزايا ياسين عبيد حمدان90892322422043196

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمالك صالح عبد هللا نجم90902322422043197

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمالك مهدي محمد نهابه90912322422043199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار صدام جابر علي90922322422043200

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية556.0079.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنى حامد عجيل حبيب90932322422043201

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمياده سالم حتروش عباس90942322422043202

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية619.0088.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ ستار سعد فياض90952322422043205

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ عبد السالم مجباس احمد90962322422043207

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل603.0086.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ علي حسين افندي90972322422043208

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى عادل حامد فرحان90982322422043214

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور جبار حميد أحمد90992322422043216

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حسن علي كزار91002322422043217

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حمير محمد احمد91012322422043218

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور عبيد صالح محيميد91022322422043220

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور علي سالم عبيد91032322422043221

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر خالد كاظم حسين91042322422043225

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل598.0085.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر فالح جليل زاهي91052322422043226

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر محمد خضير صكبان91062322422043227

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهبه حيدر كامل خالوي91072322422043229

كلية التربية األساسية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهجران نعمه مكاوي حمزه91082322422043230

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى حامد عجيل حبيب91092322422043231

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى محسن تليل جيجان91102322422043232

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهديل خالد علوان حردان91112322422043234

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهيفاء توفيق فليح ناصر91122322422043236

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0061.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء عبد هللا حميد كاظم91132322422044004

كلية الصيدلة/جامعة بابل693.0099.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيام البنين خريبط فاضل حسين91142322422044011

كلية العلوم/جامعة القادسية649.0092.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه ابراهيم حسن محمد91152322422044012

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية525.0075.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه طالب سعيد مغير91162322422044014

298 من 212صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه مهند مهدي عبد الحسين91172322422044015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانفال عادل عبد هللا علوان91182322422044016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانوار احمد جعفر عبد91192322422044017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايات ثائر جواد جاسم91202322422044018

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه زاهد امير كاظم91212322422044023

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين زاهد امير كاظم91222322422044027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين صالح حسن غالي91232322422044028

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين علي جواد حسن91242322422044031

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين محمد هادي عبيس91252322422044035

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين مرزه حمزه فارس91262322422044036

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك توفيق ظاهر حبيب91272322422044041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك رحيم محمد هندول91282322422044042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية643.0091.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك ستار جابر سعيد91292322422044044

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك سالم غانم محمد حسن91302322422044045

كلية العلوم/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك عاشور حشاش عباس91312322422044046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك عباس حمزه عبيس91322322422044047

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيجمانه حيدر ناجي حلواص91332322422044050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيجنات حسين كزار يوسف91342322422044051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين لؤي فاضل موسى91352322422044054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء احمد مهدي جياد91362322422044056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل621.0088.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء باسم محمد جواد91372322422044057

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء محمد بدر داود91382322422044060

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيذكرى نظير عبد الواحد صالح91392322422044064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرتاج عباس تركي محيسن91402322422044065

كلية الفقه/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرغد فاضل حبيب شعالن91412322422044066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه طالب سعيد مغير91422322422044069

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرونق بسام خضر حمود91432322422044073

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرويده رحمن جمعه جريان91442322422044074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل637.0091.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيدة فاضل غافل خليف91452322422044077

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد ابراهيم حمزه91462322422044078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد جواد كاظم91472322422044079

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد حافظ حلواص91482322422044080

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسن عباس علوان91492322422044087

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسيب طمون عبود91502322422044088

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء رزاق صالح عباس91512322422044091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء ضياء وحيد علي91522322422044094

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عمار جبار ناصر91532322422044097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء فراس عتاب زكيط91542322422044098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد جواد91552322422044099

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد المحسن غافل91562322422044100

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء مازن حمادي كاظم91572322422044103

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء محمد ظالم عبيد91582322422044105

كلية االعالم/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد الزهره سلمان91592322422044107
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قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب احمد جاسم حسين91602322422044110

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب حيدر طالب رشيد91612322422044116

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عباس حسين محيسن91622322422044118

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عبد االمير كاظم محمد91632322422044119

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي ساير عبد هللا91642322422044123

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي عبد االمير علي91652322422044124

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي نور محمد91662322422044125

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب قحطان كاظم فرحان91672322422044126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب هيثم غانم محمد حسن91682322422044130

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينة حمزة جبار طليب91692322422044131

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره فاضل عناد عبد الحسين91702322422044132

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسرى باسم مهدي عالوي91712322422044134

كلية العلوم/جامعة بابل603.0086.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسكينه حليم حسين علي91722322422044135

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسكينه علي كاظم عباس91732322422044136

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسلسبيل عامر هاشم دخيل91742322422044137

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد جعفر ساير عبد هللا91752322422044139

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشوق اكرم محمد كاظم91762322422044141

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعبير خلفه طالب عبد العباس91772322422044149

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران عباس كزار يوسف91782322422044153

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة باسم حمزه حسن91792322422044154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر حسين حسون91802322422044155

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سالم فارس غويم91812322422044157

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه حبيب اسماعيل حسين91822322422044159

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه سعد علي ساجت91832322422044165

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عالء داود سلمان91842322422044169

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه علي جواد حنون91852322422044170

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه علي جواد كاظم91862322422044171

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه علي حسين محمد91872322422044173

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن غالي91882322422044174

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء549.0078.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه قاسم كريم عبيد91892322422044175

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمد ناجي عبد الرضا91902322422044179

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفرح عباس عبد الكاظم عكروك91912322422044182

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلميس فوزي محسن كاظم91922322422044186

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم حسن عباس مساعد91932322422044189

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم ضياء وحيد علي91942322422044192

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل611.0087.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار علي عباس جليل91952322422044195

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار منهل ناجي مزهر91962322422044196

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0075.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنى محمد جاسم محمد91972322422044198

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ عبد هللا حميد كاظم91982322422044204

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ محمد جاسم كاظم91992322422044206

كلية التمريض/جامعة بابل667.0095.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى زيدان ضيف لفته92002322422044212

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى نجاح جاسم حسن92012322422044214

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور عالء عبد العزيز يوسف92022322422044217
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0062.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور عالء مايح حريف92032322422044218

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى عاصم محمد جابر92042322422044223

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى حيدر حمد يوسف92052322422044227

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل626.0089.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيالزهراء احمد راضي شنيشل92062322422045004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيامنه عبدالواحد خليل فتوح92072322422045007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل575.0082.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيايات اياد كاظم حمود92082322422045008

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيايه احمد حمزه عداي92092322422045012

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين باسم عبد الحمزه كاظم92102322422045016

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين علي رضا سليم92112322422045018

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين ياس عبيد حسين92122322422045020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك سمير جاسم حسون92132322422045023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0061.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك عادل اسماعيل عالوي92142322422045024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك ليث هاني جواد92152322422045026

كلية الصيدلة/جامعة بابل695.0099.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتقى حميد جاسم عذاب92162322422045029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيجنات حسين فاضل حميد92172322422045032

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء عايد ظاهر حبيب92182322422045034

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء622.0088.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء عبداالمير عبد الجليل نصيف92192322422045035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيدانيه قائد عبود عبيس92202322422045040

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيدعاء عصام جاسم سلطان92212322422045041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0071.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرحاب مضر نعمه عذاب92222322422045042

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرغد تحسين عبيس غويلي92232322422045044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء625.0089.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيروز غفار مالك حسن92242322422045047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيريام حسن عويد خابور92252322422045048

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد غانم عبد92262322422045050

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل632.0090.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد موفق عبيد92272322422045051

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حامد مطر حمزه92282322422045052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حسن شعالن خضير92292322422045053

كلية الزراعة/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر حمزه حمد92302322422045055

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر علي حسين92312322422045056

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عماد سلمان حسين92322322422045061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد جبار جعفر92332322422045062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء مهند حسين عباس92342322422045063

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب حسين حميد مظلوم92352322422045070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب خالد غازي حسن92362322422045071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب عبدالستار عبدالكريم عبدالصمد92372322422045073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب عالء نوري وحيد92382322422045074

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب علي كطران كاظم92392322422045075

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء532.0076.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب هيثم حميد عبد92402322422045078

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينه صالح هادي ذياب92412322422045082

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينه عالء صاحب عبد92422322422045083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيساره رائد زهير محمدسعيد92432322422045084

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسجى يحيى عباس عبدالكاظم92442322422045086

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء624.0089.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشيماء كاظم هاشم محمد92452322422045092
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيصفا حسن كاظم ابراهيم92462322422045093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعلياء حسين جواد كاظم92472322422045098

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغاده عبد المحسن فخري عبود92482322422045100

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدير حسين عبيد واوي92492322422045101

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدير ذو الفقار عبدالحليم راضي92502322422045102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه باسم عبد زيد حمزه92512322422045107

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه حسين علي ليلو92522322422045111

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه خالد خضر لفته92532322422045112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه منال عباس محمد92542322422045115

كلية العلوم/جامعة بابل625.0089.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيكوثر حيدر طارق فاضل92552322422045118

كلية العلوم/جامعة بابل611.0087.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم محمود كاظم احمد92562322422045122

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل615.0087.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمالك شاكر محمود كريم92572322422045125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط589.0084.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ جاسم مطر حمزه92582322422045132

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينرجس احمد جاسم هاشم92592322422045134

كلية الزراعة/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينرجس قاسم ثابت حمود92602322422045135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور عوده جواد كاظم92612322422045138

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين561.0080.14اعدادية حيفا للبناتاحيائيأيه محمد عبد االمير زيدان92622322422046003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية حيفا للبناتاحيائيامنه فاضل عباس محمد92632322422046006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيبراء شاكر هاشم عبد92642322422046009

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيبنين حسام كاظم عبد الحسين92652322422046010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية حيفا للبناتاحيائيبنين سمير جاسم محمد92662322422046011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيبنين فرات مهدي عبد الرحيم92672322422046013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل449.0064.14اعدادية حيفا للبناتاحيائيحوراء قاسم هالل حميدي92682322422046019

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء عالء صباح علي92692322422046021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء علي محمود حمزه92702322422046023

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب محمد حسين عبد92712322422046028

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيشهد عامر عبيد عباس92722322422046029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0064.86اعدادية حيفا للبناتاحيائيعذراء صالح محمد علي92732322422046031

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد عون عبد هللا92742322422046033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم حسن عبد جواد92752322422046039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية حيفا للبناتاحيائيمنى عاصم حسين علي92762322422046041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية حيفا للبناتاحيائينبا طالب عبد الكريم نجم92772322422046043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية حيفا للبناتاحيائينور ماهر حسن عبد االمير92782322422046046

كلية العلوم/جامعة بابل626.0089.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيهبه شيخ حمد سحل92792322422046047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيآيات عباس محمد عبيد92802322422047002

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيآيه سالم هادي كوير92812322422047004

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائياستبرق مخلص كريم عبد علي92822322422047005

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0063.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائياقبال حامد مهدي حسين92832322422047006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار567.0081.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيامل كاظم كريم خشان92842322422047008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيايات باسم نور عباس92852322422047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيايه محمد موجد داغر92862322422047011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل681.0097.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبتول اسامه عبد الرحمن غالب92872322422047013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبتول لطيف وهاب جبر92882322422047014
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كلية االثار/جامعة الكوفة448.0064.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنت الهدى حسن مالك عبد علي92892322422047015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنين احمد حايف كاظم92902322422047016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنين باسم عبد الزهره خضير92912322422047017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنين شاكر كاظم عاشور92922322422047021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0081.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنين عادل طارق حسين92932322422047022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيبنين هيثم شهيد زامل92942322422047023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيتبارك عباس جهاد راجي92952322422047024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيحوراء احمد سلمان مجدي92962322422047026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء639.0091.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيحوراء حيدر جابر صادق92972322422047027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيحوراء صالح سلمان فليح92982322422047028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0080.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيدعاء عبد الحسين محمد شرهان92992322422047033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0081.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيرؤى حسنين مهدي عباس93002322422047035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيرضاء عبد الستار هادي راضي93012322422047037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيرفل صادق وحيد ساهي93022322422047038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيرقيه جبار عسل حسين93032322422047039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيرواء عامر ساجت حسين93042322422047043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيريام حمزه كاظم حميدي93052322422047044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0079.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء احمد محمود محيسن93062322422047047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء اسعد عبد الساده طهيمز93072322422047048

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء ثامر كاظم منصور93082322422047049

كلية العلوم/جامعة بابل609.0087.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء حسن عبد سلمان93092322422047051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء عامر رزوقي كريم93102322422047054

كلية علوم البحار/جامعة البصرة458.0065.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء عباس كاظم حمزه93112322422047055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء عبد الوهاب رزاق عزيز93122322422047056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل485.0069.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء عقيل مسلم كاظم93132322422047057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء علي عبد الحسين كاظم93142322422047058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزينب احمد سلمان مجدي93152322422047067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزينب جواد كاظم ظاهر93162322422047069

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0087.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزينب حسين رحمان سرحان93172322422047071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل560.0080.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيساره عباس عيدان حسين93182322422047082

كلية العلوم/جامعة بابل631.0090.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيساره عقيل جعفر صادق93192322422047083

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيسلسبيل حسن علي كاظم93202322422047086

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيسما سمير جاسم محمد93212322422047087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0079.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيعال حسنين مهدي عباس93222322422047092

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيغدير علي جاسم عباس93232322422047094

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيغفران ضرغام طه مشعان93242322422047096

كلية العلوم/جامعة بابل601.0085.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمة بالسم عطيه عبد93252322422047097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0079.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه الزهراء حسين رحمان سرحان93262322422047098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر504.0072.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه حاتم هادي كاظم93272322422047099

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه حسن لفته حسين93282322422047100

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه رعد عواد حسن93292322422047104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه رياض فريح جاسم93302322422047105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل506.0072.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه طالب حمود حمد93312322422047107
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه عادل صالح هادي93322322422047108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه عامر خليل خضير93332322422047109

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه عبد الجبار حسين حسن93342322422047110

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه عزيز حنوف كوان93352322422047112

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل687.0098.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه علي عدنان ياسين93362322422047116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيفاطمه محمد طه عبد الجبار93372322422047118

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيكوثر خليل عبد الحميد محمد93382322422047125

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيمريم ابراهيم مهدي كاظم93392322422047128

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيمالك عالء فوزي عبد االمير93402322422047132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيمنال ذياب منصور حسين93412322422047133

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينور علي مجيد كاظم93422322422047143

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيهبه عصام محي محمد93432322422047145

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسراء ابراهيم نجم عبيد93442322422048004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايات صدام جواد كاظم93452322422048010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايه عامر حسين عبد الخضر93462322422048011

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايه لؤي كاظم سايع93472322422048013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل484.0069.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين احمد علي حسين93482322422048018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين حسن منيهل عطيه93492322422048021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك حسين جواد عيدان93502322422048024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك عزيز برهي عبد93512322422048027

كلية الزراعة/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيجنان فالح حسن علوان93522322422048032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحنان محمد ناجي عبد االمير93532322422048033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيدانيال يوسف حنون محمد93542322422048039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرتاج محمد جاسم محمد93552322422048041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرسل حسنين سعد رشيد93562322422048042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقيه قحطان عدنان جراد93572322422048046

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل670.0095.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقيه محمد مطر عمران93582322422048047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل609.0087.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقيه هاني محمد عبود93592322422048048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرونق خالد غالب عبد االمير93602322422048049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء باسم عبيد خضير93612322422048052

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0082.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حامد نجم عبد93622322422048053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل507.0072.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء عباس يوسف جابر93632322422048057

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0094.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء عقيل حسن كاظم93642322422048058

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب اياد محمد علي سرحان93652322422048066

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0061.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب علي اسماعيل كريم93662322422048069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب علي كاظم شاطي93672322422048070

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب غانم ناصر حسين93682322422048071

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0065.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب مرزه عادل عبد علي93692322422048075

كلية العلوم/جامعة بابل615.0087.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب مناف ظاهر محسن93702322422048076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسبأ عالء عوده سلمان93712322422048078

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى باسل محمد عبد الحمزه93722322422048079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى كفاح عبد المطلب ديكان93732322422048083

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسحر احمد حاتم هادي93742322422048084
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشروق محمود عباس مخيف93752322422048085

كلية اآلداب/جامعة بابل509.0072.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشهد حيدر عباس جاسم93762322422048089

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضي صفاء حمد غالي93772322422048099

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضي كريم كاظم فياض93782322422048100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيطيبة ماجد حميد دوهان93792322422048101

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل622.0088.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيطيبه سليم كامل راشد93802322422048102

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل620.0088.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيعذراء مهند علي ذباح93812322422048105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيعلياء محمد حسن علي93822322422048106

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء463.0066.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغصون عادل حمزه حسان93832322422048109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغفران اياد عباس نجم93842322422048110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل518.0074.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين اسماعيل حسين93852322422048112

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الرزاق محمد93862322422048113

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه حيدر اسماعيل حسون93872322422048119

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه حيدر ظاهر راضي93882322422048120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه رعد عبد كدر93892322422048121

كلية العلوم/جامعة بابل618.0088.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه علي عبيس شهيد93902322422048127

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه عمار مراد عبد االمير93912322422048128

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الساده محمد93922322422048129

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه نجاح حسن حمزه93932322422048131

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمروه سالم هاشم جالب93942322422048134

كلية اآلداب/جامعة بابل518.0074.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم سجاد مراد عبد االمير93952322422048137

كلية التمريض/جامعة بابل669.0095.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم عيسى حميد ماجد93962322422048140

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0077.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمها حبيب جبر علي93972322422048142

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيميس احمد خضير حمزه93982322422048143

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيميس احمد محمد عبيد93992322422048144

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيميسم يحيى محمد عبود94002322422048145

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الزهراء فراس هاني وفر94012322422048149

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى سعد خضير دحام94022322422048151

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0064.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى عباس هاني وفر94032322422048152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور رياض حسين حسان94042322422048155

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائييزن تيسير عبد الحسين قادر94052322422048162

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29اعدادية عشتار للبناتاحيائياديان محمد كاظم شنين94062322422049003

كلية العلوم/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية عشتار للبناتاحيائياريج عماد ياس خضير94072322422049004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية عشتار للبناتاحيائياسراء علي عبود جاسم94082322422049005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة446.0063.71اعدادية عشتار للبناتاحيائياشراق علي عبود جاسم94092322422049008

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيانوار جالل ابراهيم هديب94102322422049011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيايات احمد رشيد خضير94112322422049012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيايات مؤيد حسن هويدي94122322422049015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0092.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيايالف عمار جاسم عبيد94132322422049017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيايه ظافر حسين سلمان94142322422049018

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيبتول حامد نعمه كاظم94152322422049021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيبنين فريد محمد شريف94162322422049024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيتبارك امير علي مهدي94172322422049025
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0075.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيتقى عادل داود صليبي94182322422049028

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيتقى محمد جواد كاظم94192322422049029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيتمارا طالب حمد عواد94202322422049030

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء خالد جاسم عباس94212322422049032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء عماد شاكر عبد علي94222322422049033

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيدانيه عباس عيسى حسين94232322422049035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيرفل عدنان محمد عناد94242322422049038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيرقيه عباس طاهر عبيد94252322422049043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة434.0062.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيزبيده حميد صفوك سويف94262322422049044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء تركان عمران كاظم94272322422049045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب حسن كريم محمد94282322422049051

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب رائد هادي عباس94292322422049054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب فاضل عباس عبيد94302322422049055

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينه جاسم خضير فهد94312322422049057

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيساره بهاء علي محمد حسين94322322422049058

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيسهى قاسم جاسم محمود94332322422049065

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى448.0064.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيسيناء ساجد حميد خضير94342322422049067

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم557.0079.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيشروق منقذ محمد ناصر94352322422049068

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيضحى اياد ناصر حسين94362322422049076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيضحى عامر مهدي علي94372322422049077

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيعفاف مناف اسماعيل فاضل94382322422049081

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيعال محمد جواد كاظم94392322422049084

كلية العلوم/جامعة كربالء610.0087.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيعلياء توفيق عبد الرزاق جواد94402322422049085

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل متعب حمد94412322422049090

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمه علي محمد حسين94422322422049093

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمه قاسم بدر محمد94432322422049095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل620.0088.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيكوثر توفيق كاظم عباس94442322422049098

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيمروه احمد حمد حسين94452322422049101

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين548.0078.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيمريم جاسم علي خضير94462322422049102

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيمريم خليل اسماعيل حسين94472322422049104

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية عشتار للبناتاحيائينغم عباس حساني هادي94482322422049111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية عشتار للبناتاحيائينور الهدى حسين نوري فرحان94492322422049113

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية عشتار للبناتاحيائينور حمزة خالد حمزة94502322422049115

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيوداد حازم حسين علوان94512322422049121

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيياسمين عبد هللا محمد نايف94522322422049122

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء حميد مجيد علوان94532322422050004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء عامر ضيغم هادي94542322422050006

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء فاضل عبد علي كظيم94552322422050008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيامال عبد حسن كاظم94562322422050012

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيامنه محمد عبيد محمد94572322422050013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايام رياض خضير محمد94582322422050015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايمان حسن حسون عبيس94592322422050016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايه محمد حامد محسن94602322422050018
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبراء حسين عباس كاظم94612322422050019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبراء زكي صالح عبد الرحيم94622322422050020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبنين خالد عيسى خضير94632322422050026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل535.0076.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبنين محسن عامر خضير94642322422050028

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك جميل فياض علي94652322422050029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدينا احمد تركي فليح94662322422050046

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى550.0078.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرانيا حازم عبود مجيد94672322422050050

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرسل محمد بيده فياض94682322422050054

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرسل محمد خضير نومي94692322422050055

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرنا ثامر خضير حسين94702322422050060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرنا محمد عبد هللا ردام94712322422050061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرونق علي فليح حسن94722322422050062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيريان عقيل عباس محمد94732322422050063

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0077.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيريهام علي جبر غنام94742322422050064

كلية العلوم/جامعة سومر612.0087.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء احمد عباس عبود94752322422050065

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء امين حميد عباس94762322422050066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء جمعه رشيد علوان94772322422050067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء حسن فاضل عبد هللا94782322422050068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء عدي عبد ناصر94792322422050074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء محمد حسين علي94802322422050077

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم522.0074.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين عبد علي94812322422050078

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل665.0095.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب حسن حامد محسن94822322422050080

كلية القانون/جامعة بابل609.0087.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب ظاهر عبود مجيد94832322422050082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينه احسان محمد عبد العباس94842322422050089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره رزاق محمد علوان94852322422050091

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسجى باسم صفوك هادي94862322422050094

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0072.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسجى حارث كاظم عبد94872322422050095

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشهد حمزه صابر علي94882322422050102

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيصابرين محمد عبد الكريم فليح94892322422050104

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى ثامر خضير حسين94902322422050105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى عبد النبي متعب مخيف94912322422050107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيغدير عامر عبيد محمد94922322422050112

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل495.0070.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيغفران حسين فاضل نايف94932322422050115

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن مرداس94942322422050122

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.00100.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه عادل عبد الواحد حلو94952322422050123

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا فرهود فرحان94962322422050125

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم جهاد عبد االمير حسين94972322422050132

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم رعد شالل ظاهر94982322422050135

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم فاضل كاظم محمد94992322422050138

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمنتهى حميد جاسم محمد95002322422050141

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائينغم عقيل حمود عبد95012322422050145

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائينمارق احمد مظلوم صباح95022322422050146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0065.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور علي عمران حبيب95032322422050150
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور عماد مخيف سريح95042322422050151

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهبه نبيل عبد االمير حسين95052322422050154

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهدى عكموش حسين عبد95062322422050155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيوديان احمد شيحان عجيمي95072322422050157

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيورود غسان عبد الكاظم سلمان95082322422050159

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآيات هشام نجم عبد95092322422051004

كلية االثار/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء عالوي عبد مهوس95102322422051006

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان خالد ناجي رحمان95112322422051008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبان احمد عبد الكريم فليح95122322422051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبتول كامل محسن راشد95132322422051010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0065.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين رياض خضير غباش95142322422051012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين شايع طالب شدهان95152322422051013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك حيدر علي كيطان95162322422051018

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل566.0080.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتقى عماد عبد الجليل مزيد95172322422051019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتيسير قاسم نعمان مرزوك95182322422051021

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين ماجد بشير خضير95192322422051024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدنيا محمد حسين جاسم95202322422051026

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0064.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدينا محمد علي عبد الرضا95212322422051027

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0083.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرانيه عباس فاضل عليوي95222322422051028

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء576.0082.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرغد مصطفى عبد الرضا نجم95232322422051031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرفل قصي عبد الخضر راضي95242322422051033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقية حسين جاسم علي95252322422051034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه اسعد عبد مجهول95262322422051035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرند محمد كاظم حمادي95272322422051039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرنين فارس عباس فاضل95282322422051040

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيروان رياض هاشم شنان95292322422051042

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء اسماعيل عبد االمير حميد95302322422051045

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء جبار رباط عبد95312322422051046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل507.0072.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء جواد قاسم ديوان95322322422051048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0075.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسن طعمه عمران95332322422051049

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين مهدي حسين95342322422051050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء رزاق شمران دهش95352322422051051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء رياض عزيز جودة95362322422051052

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء سعد شاكر جعفر95372322422051053

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي حسين ابراهيم95382322422051057

كلية العلوم/جامعة بابل653.0093.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي محمد حسين موسى95392322422051059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس جواد95402322422051060

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء نهاد كامل كنوش95412322422051062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر عادل شرهان95422322422051064

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0091.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب رياض عبد االمير كتاب95432322422051067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب قاسم علي سلمان95442322422051069

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب هيثم ناجي مرزوك95452322422051070

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره فالح خضير جاسم95462322422051072
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشمس سراج منير يوسف95472322422051078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشمس سميع جواد كاظم95482322422051079

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد بهاء صالح ابراهيم95492322422051080

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيصفا جاسم كاظم جواد95502322422051081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضمياء وحيد خضير غباش95512322422051083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغدير كريم عبيد طه95522322422051088

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغدير محمد عبد االمير عمران95532322422051089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة توفيق جبار عبد نور95542322422051091

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم حسن95552322422051094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة ستار جبار شمخي95562322422051096

كلية العلوم/جامعة الكوفة657.0093.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة عمار شاكر ارحيم95572322422051097

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرح سمير مهدي سند95582322422051101

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيقمر عامر لطيف مهدي95592322422051103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة638.0091.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكوثر ضياء محسن سلمان95602322422051104

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم نهاد سالم عمران95612322422051108

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيموده نعمان علي ساجت95622322422051111

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الزهراء خليل كاظم حظي95632322422051113

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى علي محمود سعود95642322422051114

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى منير مهدي سند95652322422051116

كلية العلوم/جامعة بابل612.0087.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور سعد محمد صبحي يوسف95662322422051117

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور صدام جواد كاظم95672322422051118

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عباس سعيد حميد95682322422051119

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور محمد حمزة عبيد95692322422051120

كلية العلوم/جامعة بابل601.0085.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبة حميد شدهان حسن95702322422051123

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه احمد خلف بدر95712322422051125

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوالء احمد هاشم هادي95722322422051129

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية572.0081.71ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيابتسام حسن جواد كاظم95732322422052001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائياسراء عامر علي مطر95742322422052002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائياالء سعد محمود عاصي95752322422052003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيبثينة جعفر وناس راشد95762322422052013

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيبراء عالء محسن عبيس95772322422052014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيتبارك محمود فاضل محيسن95782322422052016

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية628.0089.71ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيتماره وسام عبد العباس عباس95792322422052017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيرؤيا صالح علي ناصر95802322422052028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيرنا قصي نصر حسن95812322422052032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء صباح محل عجيل95822322422052035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0088.14ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء مزهر تايه عويد95832322422052039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء622.0088.86ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء وسام كريم علي95842322422052040

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزينب علي ناهي عربي95852322422052044

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزينب محسن عيدان فارس95862322422052045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيسحر فاضل عبيد محمود95872322422052048

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيسكينه فاضل خضير حمزه95882322422052049

كلية اللغات/جامعة بغداد597.0085.29ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيشهالء عالء نجاح حسوني95892322422052054
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيشيرين صالح كاظم عبد االمير95902322422052055

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيطيبه جبار خضير مطر95912322422052059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيطيبه حسن خليف حسين95922322422052060

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيغفران عظيم عبيد جاسم95932322422052066

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيفرح رزاق كرنفل عمران95942322422052070

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيالرا فراس صبري عباس95952322422052073

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم احمد لفته حريفش95962322422052076

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم جليل غانم عبد الرضا95972322422052077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم عامر علي مطر95982322422052078

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم محمد حسين علي95992322422052079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم نجم عبد جياد96002322422052080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم يحيى احمد عليوي96012322422052081

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائينور يوسف احمد ارميض96022322422052091

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيهاجر عبدالمهدي عبد هللا عباس96032322422052092

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيورود عادل حسن جاسم96042322422052097

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0061.86ثانوية حلب للبناتاحيائياسراء ناجح محمد هاشم96052322422053001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية حلب للبناتاحيائيحوراء خضير عبيس بحر96062322422053004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57ثانوية حلب للبناتاحيائيحوراء مثنى شجاع حسن96072322422053005

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43ثانوية حلب للبناتاحيائيحوراء ميثم هاني حمد96082322422053008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء584.0083.43ثانوية حلب للبناتاحيائيرقيه حسين سلمان محمد96092322422053011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71ثانوية حلب للبناتاحيائيرقيه حسين فاضل عبيد96102322422053012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء حبيب غضيب معارز96112322422053013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء سالم خزعل سالم96122322422053014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء عباس صاحب اسود96132322422053015

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء عالء شهيد شياع96142322422053016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء فراس خليف حزوم96152322422053017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43ثانوية حلب للبناتاحيائيزينب طه خزعل سالم96162322422053022

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء555.0079.29ثانوية حلب للبناتاحيائيزينب فالح نور علي96172322422053024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية حلب للبناتاحيائيسعاد حاكم غضيب معارز96182322422053027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية حلب للبناتاحيائيصفا جاسم نايف عبيد96192322422053029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29ثانوية حلب للبناتاحيائيطيبه محمد حامد مسلم96202322422053031

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية حلب للبناتاحيائيفاطمة عباس خضير عباس96212322422053033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية حلب للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد الرضا عبيد96222322422053034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00ثانوية حلب للبناتاحيائيمريم رعد كاظم مدب96232322422053039

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57ثانوية حلب للبناتاحيائينرجس حسين حسن حميد96242322422053042

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية حلب للبناتاحيائيهبه امير هادي حسين96252322422053047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية النجوم للبناتاحيائيآيه عبد النبي عبد االمير عبيده96262322422054003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43ثانوية النجوم للبناتاحيائيايه مصطفى عادل عباس96272322422054007

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0061.43ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين عباس عليوي عمران96282322422054010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00ثانوية النجوم للبناتاحيائيرسل حسنين علي جاسم96292322422054015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية النجوم للبناتاحيائيرسل علي حسين هاشم96302322422054016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية النجوم للبناتاحيائيرسل يامر صلبي فهد96312322422054017

كلية طب االسنان/جامعة بابل696.0099.43ثانوية النجوم للبناتاحيائيرند عبد الرحيم نبات عبد علي96322322422054019
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء487.0069.57ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء ثابت عبد الساده عطيه96332322422054021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء قحطان عبد االمير صادق96342322422054024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء محمود مرزه مطر96352322422054026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب حيدر عبد هللا هادي96362322422054030

كلية العلوم/جامعة بابل601.0085.86ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب رسول غني جابر96372322422054031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب مازن فالح هادي96382322422054034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0065.86ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب مالك جواد حسن96392322422054035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية النجوم للبناتاحيائيساره باسم كاظم علوان96402322422054036

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00ثانوية النجوم للبناتاحيائيساره ثامر نجم فارس96412322422054037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71ثانوية النجوم للبناتاحيائيشهد علي هاشم جدوع96422322422054039

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية النجوم للبناتاحيائيعال امير علي جاسم96432322422054043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عوفي هاني96442322422054044

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد عليوي96452322422054046

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه ميثم نعمه كريم96462322422054048

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية النجوم للبناتاحيائيلبنى باسم عبد ناجي96472322422054050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية النجوم للبناتاحيائيمسار مكي عبيد عبد الرضا96482322422054054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية النجوم للبناتاحيائيميس محمد كوشي جاسم96492322422054056

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية النجوم للبناتاحيائينرجس أحمد طراد حمادي96502322422054058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29ثانوية النجوم للبناتاحيائينور حيدر محمد عليوي96512322422054061

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71ثانوية النجوم للبناتاحيائيهدى حسين غضبان دخيل96522322422054064

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية الغدير للبناتاحيائياروى عباس حامد جاسم96532322422055002

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية الغدير للبناتاحيائياميمه رياض عبد مطر96542322422055006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الغدير للبناتاحيائيايات علي خضير هادي96552322422055009

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية الغدير للبناتاحيائيايه صالح مهدي عبيد96562322422055012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيبراق عايد عبيس عبيد96572322422055015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية الغدير للبناتاحيائيبلقيس اسماعيل نده محمد96582322422055016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية الغدير للبناتاحيائيبنين عدنان عبد علي عباس96592322422055020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية الغدير للبناتاحيائيبنين هاشم حسين علوان96602322422055021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيتبارك علي حسين فهد96612322422055023

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29ثانوية الغدير للبناتاحيائيتبارك محمد عليوي حسين96622322422055025

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيتماضر مشتاق جميل حسن96632322422055026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل598.0085.43ثانوية الغدير للبناتاحيائيخوله اكرم رزاق عبيد96642322422055030

كلية العلوم/جامعة كربالء599.0085.57ثانوية الغدير للبناتاحيائيداليا فؤاد نعمه عمران96652322422055031

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الغدير للبناتاحيائيدعاء خليل ابراهيم عباس96662322422055032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الغدير للبناتاحيائيرسل صالح عزيز عايد96672322422055037

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية الغدير للبناتاحيائيريام محمد جمعه محسن96682322422055040

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيزهراء محسن هالل حمزه96692322422055044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الغدير للبناتاحيائيزهراء محمد صالح خماس96702322422055045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57ثانوية الغدير للبناتاحيائيساره احمد باقر جعفر96712322422055050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية الغدير للبناتاحيائيساره خالد عبد الجبار محمد96722322422055052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية الغدير للبناتاحيائيساره مصدق جعفر مهدي96732322422055055

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الغدير للبناتاحيائيسجى كريم موسى كاظم96742322422055056

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية الغدير للبناتاحيائيسهى فاضل محمد عباس96752322422055059

298 من 225صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية الغدير للبناتاحيائيشهد مؤيد شهاب رجاء96762322422055063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0089.57ثانوية الغدير للبناتاحيائيعائشه عامر نذير هالل96772322422055068

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0064.29ثانوية الغدير للبناتاحيائيفاطمه حسين مهدي علوان96782322422055072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71ثانوية الغدير للبناتاحيائيمالذ محمد عبيد صحن96792322422055085

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية الغدير للبناتاحيائيمناهل عامر نذير هالل96802322422055086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الغدير للبناتاحيائيمها حماد نواف عرموط96812322422055090

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل632.0090.29ثانوية الغدير للبناتاحيائيمها ستار ندى عباس96822322422055091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71ثانوية الغدير للبناتاحيائيهناء صباح نجم عبد96832322422055102

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار428.0061.14ثانوية الغدير للبناتاحيائيهيام علي غازي حسين96842322422055103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيامنه باسل عباس عيسى96852322422056002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيبنين حيدر حمزه عبيد96862322422056006

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيزهراء سلمان جواد كاظم96872322422056008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل589.0084.14ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيساره ازهر فوزي هاشم96882322422056010

كلية الصيدلة/جامعة بابل693.0099.00ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه حسن تاج كاظم96892322422056012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد كاظم96902322422056013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين جواد96912322422056014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه محمد موسى حمزه96922322422056015

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0075.29ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيميسم رزاق سلمان كاظم96932322422056021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل565.0080.71ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائياكرام رعد حسين فرحان96942322422057002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائياالء خضير عباس كريم96952322422057003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيايات بهجت انذير عباس96962322422057004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيايالف هشام مجبل حسن96972322422057005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيبنين سلمان علي مرجان96982322422057007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيتسنيم عبد االله مرجان صدام96992322422057012

كلية التمريض/جامعة بابل667.0095.29ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيثريا هيثم لفته نعمه97002322422057015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيحنين اركان معن شوردو97012322422057017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيحوراء حبيب عبيد جمعه97022322422057018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيحوراء حسين علي عمران97032322422057019

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيحوراء علي كاظم حبانه97042322422057020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيدعاء كاظم حطحوط كاظم97052322422057021

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيرؤيا رياض حسون جباره97062322422057022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيرقيه حازم حمزه عبد97072322422057024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيرقيه سلمان رزاق عكيلي97082322422057025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء احمد هادي علوان97092322422057026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء رياض نعمه علي97102322422057028

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء علي عمران هزاع97112322422057031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزينب هيثم رحيم عنون97122322422057037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل621.0088.71ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيسكينه حيدر حسون عباس97132322422057042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيشهد اركان معن شوردو97142322422057044

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيشهد رحيم خضير كاظم97152322422057045

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيضحى وسام عبود محمد97162322422057047

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيضفاف عباس عبد العظيم عبد االمير97172322422057048

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفائزه هاشم برزان فرحان97182322422057049
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كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمه حمزه حسين كاظم97192322422057050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0084.14ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمه حيدر سرياف رحيم97202322422057051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء637.0091.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيمريم حمزه خضير عليوي97212322422057056

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيملك قيس فخري مرزه97222322422057057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيميقات رياض حسون جباره97232322422057060

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57ثانوية الخلود للبناتاحيائيايات عباس خضير علي97242322422058005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل599.0085.57ثانوية الخلود للبناتاحيائيايناس عماد عباس راجي97252322422058006

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية الخلود للبناتاحيائيبتول غالب حجاب طالق97262322422058007

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الخلود للبناتاحيائيبنت الهدى خالد حسين علي97272322422058009

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57ثانوية الخلود للبناتاحيائيبنين كاظم شيحان كاظم97282322422058012

كلية اآلداب/جامعة القادسية497.0071.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيبنين يحيى سليم يحيى97292322422058015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14ثانوية الخلود للبناتاحيائيبيداء عباس حامد دواس97302322422058016

كلية العلوم/جامعة بابل625.0089.29ثانوية الخلود للبناتاحيائيتبارك قاسم هادي حسين97312322422058017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية الخلود للبناتاحيائيرباب غالب حجاب طالق97322322422058023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيرتاج حازم جاسم طالب97332322422058024

كلية االثار/جامعة القادسية461.0065.86ثانوية الخلود للبناتاحيائيرتاج محيسن عليوي حسن97342322422058025

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86ثانوية الخلود للبناتاحيائيرقية فارس عبد الباقي عيسى97352322422058026

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء535.0076.43ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء حازم محمد عبد علي97362322422058028

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء حسين عمران جبار97372322422058029

كلية التربية/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد الزهره كاظم97382322422058032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء مؤيد حاتم عبيد97392322422058033

كلية التمريض/جامعة بابل673.0096.14ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب جواد خضير علي97402322422058034

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين عباس97412322422058036

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب كاظم حسين ناصر97422322422058037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيعال حسام كاظم عبيد97432322422058046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية الخلود للبناتاحيائيغدير محمد علي جبار97442322422058047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية الخلود للبناتاحيائيغسق عامر عباس ثكب97452322422058048

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه رعد حمود عليوي97462322422058049

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه علي عبيس عيسى97472322422058052

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه نبيل جوده علوان97482322422058053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00ثانوية الخلود للبناتاحيائينور الهدى فرحان عبيد عبيس97492322422058056

كلية العلوم/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية الخلود للبناتاحيائيهدى هاشم جساب راضي97502322422058059

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0061.29ثانوية النجاة للبناتاحيائيأيات عبد الحسن علي مصيخ97512322422059004

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية النجاة للبناتاحيائياضواء احسان عماره حمد97522322422059010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية النجاة للبناتاحيائيام البنين ستار جبار ذيبان97532322422059011

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط586.0083.71ثانوية النجاة للبناتاحيائيايه كاظم عبيد خفيف97542322422059013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية النجاة للبناتاحيائيايه كاظم نايف حمزه97552322422059014

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيداليا ذياب علي يوسف97562322422059021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء627.0089.57ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء احمد علي سرهيد97572322422059025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء حيدر جليل رميض97582322422059027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء شريف عبيد محمد97592322422059031

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء547.0078.14ثانوية النجاة للبناتاحيائيساره سعيد صالح مصيخ97602322422059036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43ثانوية النجاة للبناتاحيائيشهالء مهند بهاء الدين خليل97612322422059037
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل589.0084.14ثانوية النجاة للبناتاحيائيكوثر رائد عباس كاظم97622322422059045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14ثانوية النجاة للبناتاحيائيمريم زياد محمد كاظم97632322422059046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيمكارم الزهراء مهدي كاظم حسين97642322422059047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية النجاة للبناتاحيائيمالك خالد صالح خضير97652322422059048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0080.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيمنى طالب دعدوش احمد97662322422059049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14ثانوية النجاة للبناتاحيائيميامي عدنان عبد الحسين علي97672322422059050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية النجاة للبناتاحيائينبراس عدنان كمر عبد هللا97682322422059052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية النجاة للبناتاحيائينور الهدى حيدر علي حنتوش97692322422059055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية النجاة للبناتاحيائينور علي حمزه فليح97702322422059056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86ثانوية النجاة للبناتاحيائينور علي حمزه نصيف97712322422059057

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14ثانوية النجاة للبناتاحيائيهدى ساهر خضر عبيد97722322422059060

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية النجاة للبناتاحيائييقين عدنان عبد الحسين علي97732322422059066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيآالء طالب جهاد سلمان97742322422060001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائياطياف منشد عبود جبر97752322422060004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيايات رحيم روكان عنكود97762322422060006

كلية التمريض/جامعة بابل677.0096.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيايه فوزي مدلول جواد97772322422060008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيبتول كريم جبار عباس97782322422060009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل614.0087.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيبنين رزاق جبر حبيب97792322422060010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0078.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيحنين سالم ناصر غازي97802322422060013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيحوراء كريم ياسر جبر97812322422060015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرقيه غالب عبيد رشيد97822322422060016

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرقية هادي حسن حسون97832322422060018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرمله محمد راهي ناجي97842322422060019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرنا علي هاشم محمد97852322422060020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرنا فاضل لفته حوم97862322422060021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل591.0084.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء خضير حسين داعي97872322422060023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء صبري كريم بادي97882322422060024

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء عبد المهدي عبد العباس جعفر97892322422060027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب حامد عريبي مسلم97902322422060028

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب علي صبار عبد الحسن97912322422060029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيعال عدي حاتم حمزه97922322422060038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيغدير قاسم حسين عبد هللا97932322422060039

كلية الصيدلة/جامعة بابل695.0099.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمة رزاق جبر حبيب97942322422060042

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن ناجي97952322422060047

كلية العلوم/جامعة بابل607.0086.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيكوثر حيدر جفات جبار97962322422060049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيكوثر عبد الرضا محسن حسين97972322422060050

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيكوثر عمار فليح حسن97982322422060051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمنار حازم عطاهلل طاهر97992322422060053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينور بسيم حمزه ناجي98002322422060056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيهاجر رياض راهي ناجي98012322422060059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية االفاق للبناتاحيائياسراء حسين كاظم شاهر98022322422061002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية االفاق للبناتاحيائياالء صادق اسماعيل عبد98032322422061006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية االفاق للبناتاحيائيالبتول فخري حمزه نور98042322422061007
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كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية االفاق للبناتاحيائيامال احمد جابر حسوني98052322422061008

كلية العلوم/جامعة بابل631.0090.14ثانوية االفاق للبناتاحيائيايناس حيدر عبد مطلب98062322422061013

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنت الهدى سجاد مرزه حمزه98072322422061015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين ريان يحيى حميده98082322422061018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية االفاق للبناتاحيائيتبارك حيدر مجيد عبد98092322422061020

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية االفاق للبناتاحيائيتبارك عدنان طاهر هادي98102322422061022

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل621.0088.71ثانوية االفاق للبناتاحيائيحميده محمد ثابت سعد98112322422061025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية االفاق للبناتاحيائيحنان هيثم حسن عبد الحسين98122322422061026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71ثانوية االفاق للبناتاحيائيحوراء تحسين محمد صاحب98132322422061027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية االفاق للبناتاحيائيرقيه هادي حسون غالي98142322422061035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء احمد نعمان سلمان98152322422061036

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء علي حسين عبيد98162322422061041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية639.0091.29ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عبد هللا98172322422061043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب رعد عباس خضر98182322422061046

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب عباس حسين ابراهيم98192322422061048

كلية االثار/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب علي حسين عبد هللا98202322422061049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب علي كاظم فريح98212322422061050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء617.0088.14ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب كريم كعيد كناص98222322422061052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه جواد ابراهيم سهيل98232322422061061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية االفاق للبناتاحيائيمريم حسن جابر عاشور98242322422061070

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0084.71ثانوية االفاق للبناتاحيائينرجس جاسم شجر موسى98252322422061073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية االفاق للبناتاحيائينور الهدى حسين عبد الكاظم موسى98262322422061074

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00ثانوية االفاق للبناتاحيائينور الهدى حمزه موسى عبد98272322422061075

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14ثانوية االفاق للبناتاحيائينور الهدى عقيل عبد مطلب98282322422061076

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية االفاق للبناتاحيائيهبه يعقوب عاصي مردان98292322422061080

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيابتسام حمزه دهش محيسن98302322422062001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيارجوان قاسم جهادي محمد98312322422062002

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائياميره حمزه مطشر كريم98322322422062009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيايات جاسم عبد هللا عزوز98332322422062010

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيايات حسين علي حبيب98342322422062011

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبتول حسين هادي عبادي98352322422062016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين احمد حسين حسن98362322422062020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين رياض عبد هللا مرزه98372322422062024

كلية التربية/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين مهدي محيسن عبيد98382322422062032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين ميثم كاظم خضير98392322422062033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين هادي عبيس عيدان98402322422062034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحنين جبار خالوي صفر98412322422062039

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحنين حامد طهيلي شدهان98422322422062040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء حاكم كاظم علي98432322422062046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء حسين غريب وهيد98442322422062047

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء مهدي حسن ثامر98452322422062048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل623.0089.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرؤى حسين غريب وهيد98462322422062049

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه عبد الزهره عبيد دلي98472322422062052
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرنده رعد عبد الجاسم سلطان98482322422062056

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرونق عقيل جبار عليوي98492322422062057

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء احمد حمزة كاظم98502322422062058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء ثايت جاسم حسين98512322422062060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء حسن عبد فرمان98522322422062065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء خضير هادي عويد98532322422062067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء خليل علي شمخي98542322422062068

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0092.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل هادي98552322422062071

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب جفات شاكر عبيس98562322422062081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب حافظ عباس حسين98572322422062082

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب حيدر جواد كاظم98582322422062084

كلية العلوم/جامعة بابل640.0091.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب ستار حسن زغير98592322422062086

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب كاظم جاسم سلمان98602322422062089

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسجى ثائر عبد حسون98612322422062092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسجى عقيل محي عبيس98622322422062094

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسيوف حاكم عسر جديع98632322422062095

كلية الزراعة/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيطيبه جعفر حمزه شناوه98642322422062101

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيطيبه وسام صبار محمد98652322422062103

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيعاليه حيدر احمد محمود98662322422062104

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0061.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيعبير محمد شاكر عبيس98672322422062105

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيغصون فليح حسن عكله98682322422062112

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيغفران جبار مشعان حسين98692322422062113

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيغفران عصام محسن كاظم98702322422062115

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه جليل علي شمخي98712322422062119

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عبد االمير98722322422062122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حميد جاسم محيسن98732322422062123

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه صادق هادي كاظم98742322422062127

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه عباس شمران راضي98752322422062128

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيقمر قاسم عباس شناوه98762322422062134

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمنار كاظم فرمان مظلوم98772322422062139

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور خالد عبد الرزاق سلمان98782322422062151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0077.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهدى محمد علي عبود98792322422062155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل601.0085.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهدير حيدر صالح عبد علي98802322422062156

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائياسيا حسين نعمة عبود98812322422063006

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل501.0071.57ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيامنية فرحان حمد عبد هللا98822322422063009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيايمان فالح حمزة جواد98832322422063013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل575.0082.14ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيتبارك كريم نعمة حسن98842322422063022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيجنان رحيم حسين رستن98852322422063023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء644.0092.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيدعاء ماجد عبد الواحد صالح98862322422063028

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيرقية حيدر جواد كاظم98872322422063033

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0064.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيرقية محمدعلي علي شعالن98882322422063034

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزهراء محمد علي كاظم98892322422063039

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0061.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزهراء مهدي رمضان زعول98902322422063041
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كلية العلوم/جامعة بابل604.0086.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب ابراهيم غازي محمد98912322422063042

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب جاسم حسن عبدالساده98922322422063043

كلية العلوم/جامعة بابل613.0087.57ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب عباس حمزة علي98932322422063047

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب محسن حميد عبود98942322422063054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل593.0084.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب مهدي كاظم عراك98952322422063055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزينب نصر مرزوك سلمان98962322422063056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل529.0075.57ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيسارة طارق حبيب حسين98972322422063059

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء627.0089.57ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيسرور حسين كاظم حمزة98982322422063063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل449.0064.14ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيسكينة حسين خضير سريسح98992322422063065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0078.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيسمية باسم سالم عبيد99002322422063066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيعذراء هادي عبيد مصحب99012322422063073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء489.0069.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيعلياء توفيق علي حسين99022322422063074

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيفاطمة جبار يتيم علي99032322422063079

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيفاطمه حسين عبدالحمزه علي99042322422063081

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيفاطمه رعد محمد هاشم99052322422063082

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائينور الهدى حمزة مال هللا مهدي99062322422063092

كلية العلوم/جامعة بابل603.0086.14ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيهاجر قياد عبدالحمزة عبيس99072322422063094

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيهبة حسين عبد الزهرة هادي99082322422063095

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيهدى عبد علي حمزة99092322422063096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية الزاكيات للبناتاحيائيايات هيثم مهدي كاظم99102322422065002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية الزاكيات للبناتاحيائيغدير احمد غافل روضان99112322422065012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل584.0083.43ثانوية الزاكيات للبناتاحيائيمريم عالء هادي حميد99122322422065016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية الزاكيات للبناتاحيائينوار مهند رزاق شاكر99132322422065017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71ثانوية الزاكيات للبناتاحيائيهاجر حيدر مهدي حسن99142322422065018

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيآمنه جاسم محسن مكطيف99152322422066003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائياسراء رحيم مهدي كاظم99162322422066004

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيايناس حميد حسين حمزه99172322422066012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيبتول حسن رشيد حسون99182322422066013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيبشرى سلمان صيهود حسن99192322422066014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيتبارك ستار موحان عباس99202322422066015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيتماضر رائد حسين عبيد99212322422066017

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيحوراء حيدر ابراهيم مالك99222322422066020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيحوراء عباس عكموش كاظم99232322422066021

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيرواء خليل هادي ساجت99242322422066028

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية555.0079.29ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء جميل هادي سلمان99252322422066030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0071.29ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء رائد زهير اسعد99262322422066031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء عباس جبار حسين99272322422066033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا كاظم حسون99282322422066034

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء عصام علي شياع99292322422066035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم حميدي99302322422066036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهور خليل هادي ساجت99312322422066037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزينب عبد عبيس عويد99322322422066040

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزينب محمد عبد الخليل جاسم99332322422066041
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قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزينه حسين مالك سعد99342322422066042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0075.43ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيساره بهاء عبد االمير عبد الهادي99352322422066043

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء487.0069.57ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيساره علي حسون مراد99362322422066044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيسلوى هادي خليل مخيلف99372322422066046

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيطيبه حسين علي مخيلف99382322422066052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيغدير محمد هادي سكوب99392322422066058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم مصطفى عبد القادر99402322422066059

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيمروه عباس شهاب هاتف99412322422066066

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيمريم علي خليف حسون99422322422066067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل627.0089.57ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائينور الهدى الزم حسن عبود99432322422066073

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيهاله محمد كاظم خاجي99442322422066075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0077.86ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيهديل ضياء مظهر هادي99452322422066077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيهند معن زكي عبد هللا99462322422066079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيوجدان قاسم جبير حميد99472322422066080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائياسراء حمزه جبر كاظم99482322422067002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائياسراء فالح حسن شنان99492322422067003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائياصيل عناد محسن سوادي99502322422067005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل641.0091.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات فاضل حسين عبد الكاظم99512322422067008

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيايمان فالح خريبط سهم99522322422067009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0088.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين صافي عبد السادة عبد الحسن99532322422067015

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين مهند حسين سرحان99542322422067020

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك صباح علوان عباس99552322422067022

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيجمانه عالء مسلم ضايف99562322422067025

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء447.0063.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحميدة علي حسون علوان99572322422067026

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنين جاسم رزاق حميد99582322422067027

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنين حمزة محمد كاطع99592322422067028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0074.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء علي حسن كاظم99602322422067033

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيدنيا عمار صاحب حمزه99612322422067034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد رحال99622322422067042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء سعدون مهدي عليوي99632322422067048

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء صافي عبد الساده عبد الحسن99642322422067049

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الحمزه محيسن99652322422067050

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب فاضل راضي فرهود99662322422067065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب فالح كاظم عبيد99672322422067066

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيساره حسين حمود كريمش99682322422067068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيسجى امير محمد عكله99692322422067069

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيشهد سالم عبد الكاظم نعيمه99702322422067071

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيصفا حمزه عليوي محميد99712322422067073

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيطيبه ثائر عبد الكاظم مراد99722322422067074

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيطيبه عباس ابراهيم محي99732322422067076

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيغدير قاسم عبد الحسين حسن99742322422067082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه جبار كوكز جلعوط99752322422067084

كلية التمريض/جامعة بابل671.0095.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم جاسم99762322422067085
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه حمود عبد حسن99772322422067086

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه خالد جالب غنص99782322422067087

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا حسن كاظم99792322422067091

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623.0089.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عبد جبر عبيس99802322422067092

كلية التمريض/جامعة بابل667.0095.29ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم حيدر عبد زيد سداوي99812322422067099

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيميامين حسين عالوي حسين99822322422067101

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينوره عبد الحسين كاظم جاسم99832322422067110

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى فاضل حسين عبد الكاظم99842322422067112

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى ماجد وحيد جاسم99852322422067113

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29ثانوية الفرزدق للبناتاحيائياديان ميثم عبد جواد99862322422068001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيايات محمود محمد علي99872322422068003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيايمان علي معيكط موسى99882322422068004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيجمانة جاسم محمد محسن99892322422068005

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيحنين فاضل عباس عبد الزهرة99902322422068007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيرباب عبد الصمد مهدي كريم99912322422068009

كلية القانون/جامعة بابل599.0085.57ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيرغد مازن سالم كاظم99922322422068012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيرقيه باسم عبد الجليل سلمان99932322422068013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيزهراء رزاق عبد الكاظم ناجي99942322422068014

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0086.14ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيزينه كاظم جواد كاظم99952322422068016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمه الزم حسوني مسلم99962322422068019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0063.14ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمه محمود عجيل يوسف99972322422068020

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0084.71ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيمروة عباس ابراهيم موسى99982322422068021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية الفرزدق للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد محسن99992322422068027

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86ثانوية الفرزدق للبناتاحيائينور داوود سلمان جابر100002322422068028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الفرزدق للبناتاحيائينوره باقر هاني حسوني100012322422068029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية الفرزدق للبناتاحيائينوره جواد كاظم حسون100022322422068030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيهدى جواد كاظم حسون100032322422068031

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيايه قاسم امير مرغيد100042322422069003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيبنين حسين علي علوان100052322422069006

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0063.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيجيهان باسم درباش مهدي100062322422069012

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء ناصر عبدالحسين صالح100072322422069020

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيساره سالم واعي باقر100082322422069026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيصبا عباس عبدالحسين صالح100092322422069028

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمه حامد سالم كاظم100102322422069030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمه حسين علي علوان100112322422069031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0086.86ثانوية الثريا للبناتاحيائيمريم كريم حسين مجباس100122322422069035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية قباء للبناتاحيائياسراء قاسم محي عبد الكاظم100132322422070001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية قباء للبناتاحيائيامال تحسين عبد السادة ياسين100142322422070003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية قباء للبناتاحيائيايمان مهدي عبد الهادي حمد100152322422070007

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية قباء للبناتاحيائيبنين اسماعيل هادي عبد100162322422070010

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية قباء للبناتاحيائيحوراء ستار جبار حيدر100172322422070013

كلية العلوم/جامعة بابل606.0086.57ثانوية قباء للبناتاحيائيحوراء قاسم عيسى عبد الحسين100182322422070015

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية قباء للبناتاحيائيحوراء محمد حمزة صبر100192322422070016
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كلية الفقه/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية قباء للبناتاحيائيخديجة نعمة محمد عبد الحسين100202322422070017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية قباء للبناتاحيائيديار حسين منذور عبد الحسن100212322422070018

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29ثانوية قباء للبناتاحيائيزهراء سالم طالب هاشم100222322422070022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0064.86ثانوية قباء للبناتاحيائيزهراء ظاهر محسن عبد الحسين100232322422070024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل657.0093.86ثانوية قباء للبناتاحيائيزهراء كاظم عدنان عبود100242322422070029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43ثانوية قباء للبناتاحيائيزينب قاسم فرحان فريح100252322422070031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57ثانوية قباء للبناتاحيائيزينب كاظم عدنان عبود100262322422070032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل609.0087.00ثانوية قباء للبناتاحيائيسارة جواد كاظم جبار100272322422070033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14ثانوية قباء للبناتاحيائيعذراء عذاب مرزوق عبادي100282322422070037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية قباء للبناتاحيائيغدير علي حسين عبود100292322422070038

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمة باسم جاسم صبر100302322422070040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمة محسن علي عبد هللا100312322422070042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمه حمزه فرحان فريح100322322422070045

كلية التمريض/جامعة بابل682.0097.43ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد الحسين نصيف100332322422070048

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية قباء للبناتاحيائيمنار صالح حاتم عبود100342322422070050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيابرار حيدر كامل عبد الساده100352322422071001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيابرار عدنان عبد الحسن عبيد100362322422071002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائياريج عماد سلمان عالوي100372322422071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايات حميد عبد الكاظم علي100382322422071010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل615.0087.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايات رائد خضير حسوني100392322422071011

كلية العلوم/جامعة بابل636.0090.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايات كاظم محمد جوده100402322422071013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايمان عباس عيدان راضي100412322422071016

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل554.0079.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايمان علي خليف عبيد100422322422071018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين باسم جوده كاظم100432322422071023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0079.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين ربيع زهير حسين100442322422071026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين رسول صالح حسن100452322422071027

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل570.0081.43ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيتقى اياد محسن عطيوي100462322422071037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل580.0082.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيتقى عبد الكاظم موحان صبر100472322422071039

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيحنان احمد جابر محسن100482322422071041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيحنين علي عبد هللا عيدان100492322422071042

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيحوراء عبد االمير حسين ابراهيم100502322422071046

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الكاظم محسن100512322422071048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيخديجه جواد محمد كزار100522322422071049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيداليا عقيل فليح حسن100532322422071051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرقيه حافظ عبيد حميدي100542322422071057

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرقيه عزيز كريم جودي100552322422071059

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية375.0053.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرواء ناظم حسن عبد الحر100562322422071063

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء احمد عبد عون100572322422071066

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء ثائر حمزه عبد نور100582322422071067

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء459.0065.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء حيدر صاحب ناجي100592322422071072

كلية التمريض/جامعة بابل674.0096.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء حيدر علي كاظم محمد100602322422071074

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء سالم مجهول عطيوي100612322422071075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء سمير توفيق جهاد100622322422071076
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء فاهم مصلح كاظم100632322422071080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء قيصر سليم حسن100642322422071081

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء محسن علي ابراهيم100652322422071083

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد العزيز عطيه100662322422071084

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب سالم محمد عبيد100672322422071087

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0074.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب علي راضي طاهر100682322422071092

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب فارس رياح مانع100692322422071093

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيساره حسين غني وناس100702322422071098

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت508.0072.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيساره علي نواف سهر100712322422071100

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء623.0089.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيساره مهند حمزه محمود100722322422071101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0071.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيسلوى ميثم عزيز عبد االمير100732322422071105

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل580.0082.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيسما محمود عبد حراب100742322422071106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيشيرين حسين علي جاسم100752322422071111

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيصفا فاهم حسن عبد الحر100762322422071112

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيطيف احسان كظوم عبود100772322422071116

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيعذراء فراس عامر غضبان100782322422071118

كلية العلوم/جامعة بابل616.0088.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيعذراء ناظم حسن عبد الحر100792322422071119

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء459.0065.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيعلياء حيدر فالح جهاد100802322422071120

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيغدير خليل حميد حمزه100812322422071122

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيغدير ستار جبار حمزه100822322422071123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيغدير كاظم كتاب صبار100832322422071126

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم عبد الزهره100842322422071128

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه احمد جواد عمران100852322422071130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه رياض خضير كريم100862322422071132

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه رياض سعيد زباله100872322422071133

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه سعد رحيم مهدي100882322422071134

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل578.0082.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه عادل صاحب كريم100892322422071136

كلية العلوم/جامعة بابل609.0087.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه عباس هاني كاظم100902322422071137

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه عدنان خليل راضي100912322422071138

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الزهره عبود100922322422071139

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0063.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه غسان علي نجم100932322422071141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه كاظم ياس خضر100942322422071142

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه محمود منصور حسون100952322422071144

كلية التمريض/جامعة بابل673.0096.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه مهند ضامد كريم100962322422071145

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل517.0073.86ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيليلى محمود شاكر محمود100972322422071148

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623.0089.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيمريم عمر عادل كامل100982322422071151

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيميس قاسم كاظم محمد100992322422071153

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينرجس جوده كاظم امين101002322422071158

كلية العلوم/جامعة بابل605.0086.43ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور الهدى ستار جابر حمزه101012322422071161

كلية الفقه/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور سمير توفيق جهاد101022322422071163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0078.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيهاله سعدي عبيد موسى101032322422071165

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيهند حميد عبود مظلوم101042322422071169

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيأريج حسين علي عبد الحسين101052322422072001
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيابرار حيدر حمزه ليلو101062322422072003

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياستبرق حسين عبود نور101072322422072004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياسراء حسن عبد عبود101082322422072005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياسراء حمزه جابر عباس101092322422072006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياسالم حسين عباس صاحب101102322422072011

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياطياف منار صباح كزار101112322422072012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياالء اياد سلمان عبود101122322422072014

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياالء محمود طه قاسم101132322422072015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيالزهراء عباس كاظم عبود101142322422072016

كلية العلوم/جامعة بابل622.0088.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيالكوثر حيدر صالح الدين عبود101152322422072017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيامة هللا خالد خليف محمود101162322422072020

كلية العلوم/جامعة الكوفة678.0096.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيامنه امجد عبد الفتاح جبار101172322422072022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيانسام رافد جبار عبد الكريم101182322422072023

كلية القانون/جامعة بابل628.0089.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات حيدر عامر هاشم101192322422072025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات فاهم منعم موسى101202322422072027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات هيثم احمد محمد101212322422072030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياية حيدر مهدي شعالن101222322422072031

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايالف حسين زباله عيسى101232322422072032

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0073.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايالف عماد عبد زيد موهان101242322422072033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايالف غسان عدنان راشد101252322422072034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه اسامه عبد الواحد علي101262322422072035

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه حسين علي حسين101272322422072036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه سعد حسن عباس101282322422072038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه سالم نوري عبد الرزاق101292322422072039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه صباح راشد حمزه101302322422072040

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه علي جاسم حمود101312322422072041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه كاظم خلف هاشم101322322422072043

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبتول حيدر جبار صاحب101332322422072045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبراء محمد حامد جبر101342322422072048

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبراء محمد خالد احمد سويدان101352322422072049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبراق قيس جاسم كاظم101362322422072050

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين حميد مجيد محمد سعيد101372322422072051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين زاهر حمزه كاظم101382322422072055

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين ضياء عباس كاظم101392322422072057

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين عباس شعالن كاظم101402322422072058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين محمد باقر علوان101412322422072063

كلية التمريض/جامعة بابل684.0097.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين ناطق ايسر دوهان101422322422072065

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك الرحمن محمود محسن علي101432322422072069

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك ضياء جواد كاظم101442322422072070

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء628.0089.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك عقيل محمد هاشم101452322422072071

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0062.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك قصي عبد الحمزه عبد الرضا101462322422072073

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0088.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك ميثم فاضل علي101472322422072074

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك هيثم محمد حسن101482322422072075

298 من 236صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيجولينار عائد حميد فرمان101492322422072078

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحنين حيدر علي حسن101502322422072079

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحوراء باسم حمزه عطيه101512322422072081

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيداليا احمد قاسم ناجي101522322422072087

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيدعاء حيدر عبيد شنو101532322422072089

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيديما عدي سليم هربود101542322422072091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيديمه احمد عدنان احمد101552322422072092

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيدينا عقيل شاكر عبد المحسن101562322422072094

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0064.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرؤيا هادي عطيه مدير101572322422072095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرانيا جمال جبار معيوف101582322422072096

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرانيا حمزه مغير سلمان101592322422072097

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرانية عالء عبد الرزاق مجيد101602322422072098

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرتاج فاضل محمد حمود101612322422072099

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرضاء عبد الكريم حسين عبود101622322422072103

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرفل احمد حميد عبد االمير101632322422072105

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرفل احمد عزيز حمزه101642322422072106

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه احمد جعفر عبد عون101652322422072107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه ثامر هادي عبود101662322422072108

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه حسن رحيم صبري101672322422072110

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرنا كاظم عبيد حداوي101682322422072113

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0093.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرند غزوان كريم عزيز101692322422072114

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل685.0097.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرهف ارشد حمزه حسن101702322422072115

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيروان طارق فاضل خليل101712322422072119

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيروان عمار عبودي عبد101722322422072120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيروتاج هيثم صالح عباس101732322422072121

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل626.0089.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيروال احمد حسين عبود101742322422072122

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيريهام سامي ناجي ناعور101752322422072125

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزمزم مخلص عبد الكاظم غثوان101762322422072126

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء احسان فاضل خليل101772322422072128

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم جواد101782322422072129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء انور جبار كريم101792322422072133

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء بهاء حمود محمد101802322422072134

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء ثامر صاحب عبد الحسن101812322422072135

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حسنين شهاب حمد101822322422072136

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حسين حمزه كاظم101832322422072137

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حسين علي خضير101842322422072138

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم عبد101852322422072139

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد عبيد101862322422072141

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية685.0097.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حيدر ناصر حسين101872322422072143

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حيدر هادي محسن101882322422072144

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء زيد نور مهدي101892322422072149

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء سرمد حسن جابر101902322422072150

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل673.0096.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء سعد عبيد محسن101912322422072152
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء شاكر محمود عباس101922322422072156

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صادق تومان عليوي101932322422072157

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صالح عبد المهدي هاشم101942322422072158

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل477.0068.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صالح عبيس عطيه101952322422072159

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء ضياء ناجي شهيد101962322422072160

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء علي حسن رشاد101972322422072165

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم داود101982322422072166

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء علي مجيد عبد الشهيد101992322422072167

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء علي محمد حسن علي102002322422072168

كلية التمريض/جامعة بابل676.0096.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء فليح حسن صباح102012322422072169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء محمد احمد رشيد102022322422072173

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء مظفر كاظم محمد102032322422072175

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء مقداد جواد كاظم102042322422072176

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0064.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء مهدي تركي صالح102052322422072177

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء وسام عبد االمير مهدي102062322422072178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزيزفون عمران عبد االمير عمران102072322422072181

كلية العلوم/جامعة بابل608.0086.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب احمد سلمان عبد الرزاق102082322422072183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب ايثم مكي عويني102092322422072184

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب حسنين فاضل محمد102102322422072187

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عالء احمد هاتف102112322422072192

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عالوي حسين حمود102122322422072193

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب مازن ساجت شالل102132322422072197

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب محمد جواد حسن102142322422072198

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب وسام جابر عبيس102152322422072201

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب وهران عبد الرحمن رشيد102162322422072203

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينه حسين علي حسين102172322422072204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره حيدر ناصر حسين102182322422072206

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره سعد جواد حمزه102192322422072208

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره سالم شويش عبطان102202322422072209

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره صالح مهدي عباس102212322422072210

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره عامر سمير علي102222322422072211

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسجى حسن محمد عبد الرضا102232322422072214

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل654.0093.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسراء محمد عبد علي حبيل102242322422072215

كلية العلوم/جامعة بابل609.0087.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسرى عباس عبيد محيسن102252322422072216

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل603.0086.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسما وميض عباس جليل102262322422072218

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسومر منير علي شهاب102272322422072223

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد حسين جابر علي102282322422072224

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد صفاء جاسم عبيد102292322422072226

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد عدي صاحب حسين102302322422072227

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيصبا امجد علي حسين102312322422072229

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيصفا نبيل احمد سلمان102322322422072232

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضي بهاء عبد الكريم جبار102332322422072234

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضي حسنين علي موشنه102342322422072235
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضي سمير محسن علي102352322422072236

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيب احمد حسين عبود102362322422072237

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه احمد لعيبي عبيد102372322422072238

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605.0086.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه عالء رشيد كامل102382322422072241

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه قصي محمد وسمي102392322422072243

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه كاظم مطر معله102402322422072244

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه ماجد حميد عبد ايوب102412322422072245

كلية العلوم/جامعة بابل612.0087.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه محمد جواد كاظم102422322422072246

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال حسين عباس ناجي102432322422072251

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.00100.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال حيدر عبد هللا حمد102442322422072252

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال حيدر غازي شهاب102452322422072253

كلية العلوم/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير اسماعيل حسين كريمط102462322422072255

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير حيدر ديكان درويش102472322422072257

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير عدي حاتم جواد102482322422072260

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمة حليم مهجهج كاظم102492322422072266

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي جاسم102502322422072267

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد االمير عباس102512322422072268

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه احمد كريم صالح102522322422072269

كلية العلوم/جامعة بابل667.0095.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه ازهر رزاق هادي102532322422072270

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل محمد حسين102542322422072271

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء اياد راضي جعفر102552322422072272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسن رزوقي مهدي102562322422072273

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسين عدنان جواد102572322422072274

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر غني عباس102582322422072275

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رزاق عبد الجليل حمزه102592322422072277

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه امجد عباس محمد102602322422072279

كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه باسم فاهم عبيد102612322422072280

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه ثامر عباس رشاد102622322422072281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حسن جواد حمزه102632322422072282

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حسين حامد عباس102642322422072284

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حيدر عيدان عبد علي102652322422072285

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0085.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه صادق كامل عبيد102662322422072288

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن علوان102672322422072289

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه طه سلمان داود102682322422072290

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم حسين عباس102692322422072291

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل657.0093.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم عمران حمد102702322422072292

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عبد االمير احمد102712322422072293

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عالء صاحب هادي102722322422072294

كلية التمريض/جامعة بابل669.0095.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عماد غازي محمد102732322422072296

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عمار عبد الحسين علوان102742322422072297

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه فارس جابر حسون102752322422072298

كلية التمريض/جامعة بابل673.0096.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه فاضل كاظم حمود102762322422072299

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه فراس وهاب شهيد102772322422072300
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه قاسم غازي منجي102782322422072302

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه محمد حفظي عباس102792322422072305

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه معمر حقي جواد102802322422072308

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه منشد عجمي مخيف102812322422072309

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه مهيمن فالح حمد102822322422072310

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفرح بسام جبار خليل102832322422072312

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفرقان فؤاد سالم عزيز102842322422072314

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل649.0092.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيقمر عصام فريد كاظم102852322422072316

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيكنز علي عون جبر102862322422072318

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيكوثر مرتضى ثامر عوده102872322422072319

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيالرا سعد علي ناجي102882322422072320

كلية العلوم/جامعة بابل671.0095.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيماريا محمد حمزه حسين102892322422072324

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم اسامه عدنان علي102902322422072326

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم اشرف محمد حمزه102912322422072327

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم العذراء عادل كاظم هادي102922322422072328

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم حيدر محمد حري102932322422072329

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم رافع محمد عباس102942322422072330

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل623.0089.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم عدنان ياسين خليل102952322422072334

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم عقيل علي غزوان102962322422072335

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم عمران حمزه صالح102972322422072337

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم فاخر نعمه فتح هللا102982322422072338

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم ليث سلمان عبيس102992322422072339

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم محمد حسين خضير103002322422072340

كلية العلوم/جامعة بابل638.0091.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم محمد علي جعفر عبد الرزاق103012322422072341

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم نجاح عبد الحسن خسباك103022322422072342

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء667.0095.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمالك احمد شمران مطلك103032322422072344

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمالك عادل فرهود كاظم103042322422072346

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمنار محمد عبيد حسين103052322422072348

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل511.0073.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيموده نجاح هادي عبد الكاظم103062322422072349

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمياده جواد كاظم جواد103072322422072350

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيميامي عبد الخالق جبار حسون103082322422072351

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0076.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيميس حسن نجم خضير103092322422072352

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل605.0086.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيميس عالء احسان محمد103102322422072354

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيميسره مظهر حسن حسين103112322422072356

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0071.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيميالد عماد عبد الرزاق رحيم103122322422072358

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمينا محمد عبد الحسن حسين103132322422072359

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل617.0088.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينرجس علي مهجهج كاظم103142322422072362

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينرجس فاضل هادي محمد103152322422072363

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور احمد خيزران ابراهيم103162322422072365

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الزهراء احمد رضا عبود103172322422072366

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الزهراء رياض زكي جابر103182322422072367

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل640.0091.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى احمد حمزه جاسم103192322422072368

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى صالح مهدي حبيب103202322422072369
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى طاهر عبد الستار محمد103212322422072370

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى علي حسين علوان103222322422072371

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور جعفر صادق عبيد103232322422072373

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور علي نوري محمد سعيد103242322422072377

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور عيسى ابراهيم حسين103252322422072379

كلية طب االسنان/جامعة بابل696.0099.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور فالح حسن حمزه103262322422072380

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور كرار صادق محمد103272322422072381

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينورا صالح مهدي سوادي103282322422072383

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينوران ليث فالح حسن103292322422072384

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينورس بشير حسين مغير103302322422072385

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0082.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينورهان بسمان سعد ابراهيم103312322422072386

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهبه حيدر مجيد علي103322322422072388

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهبه عادل صادق عبود103332322422072389

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهبه هيثم عبادي هوين103342322422072391

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى حيدر عامر هاشم103352322422072392

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى عدي حسن علي103362322422072393

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهديل محمد جاسم عبد103372322422072396

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيورود وحيد مرزه عبد الصاحب103382322422072400

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيوسق زهير عبيس كاظم103392322422072401

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائييسر عبد الستار علي جبر103402322422072402

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيآيه احمد عبد صالح103412322422073002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيآيه خضير كبر عكش103422322422073003

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيآيه محمد ابراهيم مهاوش103432322422073004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية كوثى للبناتاحيائياخالص هادي صالح كاظم103442322422073005

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية كوثى للبناتاحيائياشرقت قيس بريسم كيطان103452322422073011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيافراح مجيد خضير عوده103462322422073013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيالزهراء حازم جواد محي103472322422073017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيايات تركي كزار ردام103482322422073020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيايات حسين عبد سلطان103492322422073021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيايات صالح ابراهيم عبود103502322422073022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل662.0094.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيايات صباح جاسم عبود103512322422073023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0074.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيايات مهدي سالم عسل103522322422073024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيايالف جاسم محمد عبيس103532322422073026

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيأيه جاسب جبار حمد103542322422073030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيايه عايد عطيه جسام103552322422073031

كلية العلوم/جامعة بابل657.0093.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيايه هادي سكران عواد103562322422073033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيايه واثق عبيد مخيف103572322422073034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيبتول نعمان حامد فرحان103582322422073035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيبثينه حامد عبادي فرحان103592322422073036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيبراق ناظم مدلول عبود103602322422073040

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيبشائر حسين شاكر عبد103612322422073041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيبنين فاضل عباس عبيد103622322422073046

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيتبارك صدام مجيد سرحان103632322422073053
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيتبارك عبد المجيد محسن فنجان103642322422073054

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيحوراء حسين عبد محسن103652322422073058

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيحوراء صادق جليدان كاظم103662322422073059

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيحوراء محمد جباره ساجت103672322422073061

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية533.0076.14اعدادية كوثى للبناتاحيائيختام عبد الحسين كامل مدلول103682322422073065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيرانيا حامد جياد سهيل103692322422073069

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0087.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيرانيا قاسم حميد حسن103702322422073070

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيرتاج عدنان ناظم كزار103712322422073073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيرسل احمد محمد علي103722322422073074

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط490.0070.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيرفل علي مطر حمزه103732322422073076

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0063.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيرقيه حسام بدر فزاع103742322422073078

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيرقيه خضر سلمان علوان103752322422073080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيرواء محمد دهيم راضي103762322422073083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيروعه محمد عطيوي زغير103772322422073084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيريا حمزه بريسم كيطان103782322422073085

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيريام عبد النبي صبر موحان103792322422073086

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء رعد جابر ابوذيه103802322422073092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء صبر حسين مصلح103812322422073095

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء علي تركي شنان103822322422073100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيزينب ماجد موسى تركي103832322422073113

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيزينه وليد طه خضير103842322422073120

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيساره عكموش حمود جالب103852322422073123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيسبأ سعد نجم عبيد103862322422073124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيسحر حمدان شاطي عبد103872322422073128

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيسليمه صبر حسين مصلح103882322422073132

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية كوثى للبناتاحيائيشهالء رعد حركان سلمان103892322422073137

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيصبا وليد طه خضير103902322422073139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيظفر ماجد موسى تركي103912322422073143

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيعلياء قاسم طالب حسن103922322422073146

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل583.0083.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيغفران حامد سلمان فرحان103932322422073151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمة جبار كريم فرحان103942322422073154

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0088.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جاسم محمد كاظم103952322422073157

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه باسم علي احمد103962322422073158

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه ظاهر محسن نجم103972322422073162

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه عدنان صالح عباس103982322422073164

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه هادي خالوي راضي103992322422073169

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيكوثر عبد المجيد عباس فاضل104002322422073173

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيكوثر محمد عبد محسن104012322422073174

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيمريم جبر صالل حسن104022322422073176

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية كوثى للبناتاحيائيمريم كمال طالب حسين104032322422073179

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية كوثى للبناتاحيائيمالك رحيم عصواد محسن104042322422073180

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيمالك صالح اسماعيل حسين104052322422073181

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية كوثى للبناتاحيائيمنار عائد ياسر كلف104062322422073185
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كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيميامين عالء حسين خضيري104072322422073186

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية كوثى للبناتاحيائينور الزهراء محمد عبيد ليلو104082322422073196

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية كوثى للبناتاحيائينور الزهراء مهدي جبار فليح104092322422073197

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14اعدادية كوثى للبناتاحيائينور حسن عيدان عبد هللا104102322422073199

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية كوثى للبناتاحيائينور فالح حسن كاظم104112322422073200

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيهاجر وليد طه خضير104122322422073201

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0065.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيورود عيدان مظهر علوان104132322422073207

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اعدادية كوثى للبناتاحيائيورود ناصر حسين علوان104142322422073208

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية كوثى للبناتاحيائيوالء صباح جاسم عبود104152322422073209

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية كوثى للبناتاحيائيولياء حسين راضي دعيم104162322422073210

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0084.00ثانوية الرباب للبناتاحيائياخالص فاضل عباس حسن104172322422075001

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29ثانوية الرباب للبناتاحيائياديان محمد راشد حمد104182322422075002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيايات رياض كريم طرخان104192322422075008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيايه اياد عبدالحسين محمد104202322422075014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيايه سامي عبدالوهاب منجي104212322422075015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيبان مصلح حسن نزال104222322422075016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيبتول قاسم عبيد عيدان104232322422075019

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيبراق طارق علوان كاظم104242322422075020

كلية العلوم/جامعة بابل630.0090.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيبلسم رائد عدنان محسن104252322422075021

كلية العلوم/جامعة بابل606.0086.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء باسل احمد سلمان104262322422075026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيديمه عالء جبار حسن104272322422075027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيرسل منتصر حسين هادي104282322422075029

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيرفل ضياء كاظم جاسم104292322422075030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل642.0091.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيرفيف علي جليل ابراهيم104302322422075031

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيروز احمد كاظم راضي104312322422075035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيزبيده علي طالب رضا104322322422075037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء640.0091.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء زيد علي هادي104332322422075046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء سالم محمد عباس104342322422075047

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء محمد علي حسون104352322422075051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء وسام ياسين ضاحي104362322422075053

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب باسم عباس حمزه104372322422075054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب علي محسن طالب104382322422075057

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب عماد عبدالحليم عبيس104392322422075058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب غزوان عبداالله عباس104402322422075059

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد نعمان جبر عبد104412322422075063

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيصفا حيدر الزم عبيد104422322422075064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل648.0092.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيصفا عامر كريم عبداالئمه104432322422075065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيصفا عالء هادي محمدحسين104442322422075066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيصفا محمد عبدعون عبداالمير104452322422075067

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيضحى عالء فرحان حمزه104462322422075069

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيغادة علي داود سلمان104472322422075072

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل667.0095.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيغدير باسل كامل هادي104482322422075073

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل568.0081.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيغدير ثامر مسلم عبود104492322422075074
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيغدير رياض جواد طالب104502322422075075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيغدير علي حمزة خضير104512322422075076

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمةالزهراء وهاب درب عبيس104522322422075079

كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه بشير ماجد عبد104532322422075080

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد ناصر104542322422075081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي عمران104552322422075082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه عبدالكريم عبدالحسين كاظم104562322422075083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه مسلم هادي مطلوب104572322422075088

كلية العلوم/جامعة بابل606.0086.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيلينا عماد حسن مهوال104582322422075091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم علي هادي وحيد104592322422075094

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم فراس مكي عبد104602322422075095

كلية العلوم/جامعة بابل612.0087.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم مهدي عادل عبدالحسين104612322422075097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار عبدالرحمن علي خضير104622322422075100

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيميس ناظم كاظم حمزه104632322422075103

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيميمونه رياض اسماعيل سبتي104642322422075104

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0061.71ثانوية الرباب للبناتاحيائينبأ سعد صبر مخلف104652322422075105

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية الرباب للبناتاحيائينرجس محمد علي عبدالرحيم104662322422075106

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية الرباب للبناتاحيائينور احمد علي عبدالحسين104672322422075107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية الرباب للبناتاحيائينور وجدي عبدالفتاح عبود104682322422075109

كلية التمريض/جامعة بابل666.0095.14ثانوية الرباب للبناتاحيائينورس محمد جليل حسن104692322422075110

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية الرباب للبناتاحيائينورس وجدي عبدالفتاح عبود104702322422075111

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14ثانوية الرباب للبناتاحيائييمامه احمد عبدالحسين حميدي104712322422075115

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيازهار اسماعيل عبيد عباس104722322422076001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيايات عامر عبد الجاسم نهاب104732322422076003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيايات محسن يوسف حبيب104742322422076004

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0063.57للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيايمان طالب ورور محمد104752322422076005

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيبنين طالب كاظم لفته104762322422076011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيبنين عباس محمد جياد104772322422076012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل537.0076.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيبنين كريم مرهون عبد104782322422076014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحنين حسن زيدان بوهان104792322422076022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحوراء فاضل جبر حسين104802322422076026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحوراء محمد عبيس عبيد104812322422076027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0064.00للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيرسل طالب ورور محمد104822322422076031

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيرقيه قاسم عالوي عبود104832322422076033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيروى صالح هادي حمزه104842322422076034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزهراء رياض جاسم راشد104852322422076040

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0078.29للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزهراء صالح مهدي عبيد104862322422076042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزهور حسين شريف عبد الحمزه104872322422076043

كلية العلوم/جامعة بابل614.0087.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزينب سامي كاظم رحيل104882322422076044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل472.0067.43للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزينب صباح صالح وحيد104892322422076046

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل558.0079.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزينب عبد الحسين عبد العباس حسين104902322422076048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0094.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيسجى عباس محمد جياد104912322422076053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيغفران عبد الزهره عبد العباس هالل104922322422076063
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاتن كاظم عبيد حيدر104932322422076064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمه اسماعيل جليل ابراهيم104942322422076065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمه محمد محسن عوده104952322422076069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل605.0086.43للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمه محمد ناجي كعود104962322422076070

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمه ناصر حسين حمزه104972322422076072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0080.57للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيكوثر احمد عبد العباس هالل104982322422076074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0075.29للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيمريم سعدون كريم كاظم104992322422076078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل593.0084.71للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيندى علي حسين محمد105002322422076080

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0087.57للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائينرجس عباس محمد حسون105012322422076081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائينور احمد عبد العباس هالل105022322422076082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560.0080.00للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائينور الهدى قاسم خليل عبيس105032322422076083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل585.0083.57للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائينور محمد علي فاخر105042322422076085

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائينور هاني عبد المحسن راضي105052322422076086

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.8099.26ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآالء مشتاق حمود عبد105062322422077001

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.4498.92ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآيه عباس كاظم رحيم105072322422077002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل637.3291.05ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيابرار رافع بدر منصور105082322422077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522.0074.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيازل قاسم عباس ضايف105092322422077005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.8897.70ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائياماني وسيم جالب عبيس105102322422077007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.2891.61ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيامنه امير علي حميد105112322422077008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء622.9688.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيانوار عمار غالي حميد105122322422077009

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.6099.80ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايات فاضل هادي ابراهيم105132322422077010

كلية الطب/جامعة بابل713.00101.86ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايالف مهدي عبد عباس105142322422077011

كلية الطب/جامعة بابل707.44101.06ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايالف نورس جواد علي105152322422077012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل676.2096.60ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايمان امجد كاظم احمد105162322422077013

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية633.9690.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايناس وائل عبد هللا عباس105172322422077014

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه صفاء عبد الحسين سلمان105182322422077015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.5693.37ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه عباس يوسف حمود105192322422077016

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.5282.93ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه علي بدر محمد105202322422077017

كلية الطب/جامعة بابل705.92100.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه فائز اسماعيل ابراهيم105212322422077018

كلية الطب/جامعة بابل711.60101.66ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبتول سليم حسين موسى105222322422077019

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل668.5295.50ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبراء حيدر عبد الرضا عبود105232322422077020

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.1296.87ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبسمه واثق محمد ذياب105242322422077021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.1687.88ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبنين عباس صاحب علوان105252322422077022

كلية الطب/جامعة بابل710.00101.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبنين علي محمد علي105262322422077024

كلية الطب/جامعة بابل709.00101.29ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبنين هاني نعمه عليوي105272322422077026

كلية الطب/جامعة تكريت695.7699.39ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتبارك محمد علي مطر105282322422077027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.6898.24ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى قاسم ثابت حمزه105292322422077029

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.9697.42ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى نورس محسن هادي105302322422077030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.76100.11ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتماره امجد حمزه حسن105312322422077031

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.9299.27ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتماره عامر جاسم محمد105322322422077032

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيداليا احمد محمد علي رفيق105332322422077034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.6899.81ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيداليا حيدر عبد ايوب حسن105342322422077035

كلية الطب/جامعة بغداد707.96101.14ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدعاء علي جليل كريم105352322422077036
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كلية الطب/جامعة بابل710.00101.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيديمه عدي جواد كاظم105362322422077038

كلية التمريض/جامعة بابل670.5695.79ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرتاج أحمد خضير محسن105372322422077039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.7697.11ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرسل والء داخل راضي105382322422077041

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.2094.03ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرفاه ماجد جليل مهدي105392322422077042

كلية الطب/جامعة بابل709.76101.39ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرفل صباح عبد شذر105402322422077043

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.3299.19ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقى اكرم سليم عبد الرحمن105412322422077044

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.8498.98ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه احسان وهاب رزوقي105422322422077045

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0874.01ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه باسم منصور عبيد105432322422077046

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل685.2897.90ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه ليث علي محمد105442322422077047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.2098.17ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرقيه محمد حسين ادريس105452322422077048

كلية الطب/جامعة بابل702.64100.38ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيروان علي مرير عناد105462322422077049

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيريا رزاق فاضل عبد الواحد105472322422077050

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيريام حسين قاسم احمد105482322422077051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.7690.39ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء ابراهيم محمد هالل105492322422077053

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل563.5680.51ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد عبد الرضا عبود105502322422077054

كلية الطب/جامعة بابل711.68101.67ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء أيسر محمد سعيد ديكان105512322422077056

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل655.9693.71ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء ايهاب أحمد محمود105522322422077057

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل620.0088.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر موسى حمد105532322422077058

كلية الطب/جامعة بابل705.20100.74ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء عادل محمد علي حمزه105542322422077060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.3697.62ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء عامر حسن علوان105552322422077061

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.3298.76ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء علي كاظم عبد ايوب105562322422077062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل610.1287.16ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء علي مكي مجيد105572322422077063

كلية الطب/جامعة بغداد711.68101.67ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب حمزه جاسم محمد105582322422077065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل626.3689.48ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب علي لؤي علي105592322422077066

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.9698.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب علي ياسين خضير105602322422077067

كلية الطب/جامعة بابل710.00101.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب فؤاد شريف دليخ105612322422077068

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.5696.65ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب فاهم رزاق عبد الرحيم105622322422077069

كلية الطب/جامعة بابل710.92101.56ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسالي حيدر محمود مراد105632322422077072

كلية الطب/جامعة بابل710.60101.51ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسبأ منقذ مضر حسين105642322422077073

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.6499.23ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسدره ياسر عزيز محمد105652322422077074

كلية الطب/جامعة بابل712.68101.81ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسراء علي ياسين طه105662322422077075

كلية الطب/جامعة بابل704.92100.70ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسما حاكم يوسف راضي105672322422077077

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.6093.94ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسماح رياض حسن جاسم105682322422077078

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.1682.59ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسنا علي هادي صالح105692322422077079

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.8894.70ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيشمس رياض علي عكيلي105702322422077080

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0898.44ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيشمس سلوان بشير مطرود105712322422077081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت594.1284.87ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيصفا احمد صاحب جابر105722322422077084

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل619.4488.49ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيصفا عقيل احمد موسى105732322422077086

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.8092.83ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيصفا وائل جبار عبد105742322422077087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0896.01ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيضحى حيدر محمد جواد علي105752322422077088

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل654.1293.45ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيطيبه اكرم حليم هادي105762322422077089

كلية العلوم/جامعة بغداد635.7290.82ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيعذراء محمد منصور عبد الحسين105772322422077090

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.2497.18ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيعسل عامر علي عمران105782322422077091
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كلية الطب/جامعة بابل700.76100.11ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيغسق جاسم عليوي نزاري105792322422077094

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.3696.77ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيغسق فاروق صاحب محمد105802322422077095

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.9695.14ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمة حسن عبد علي كاظم105812322422077098

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.4494.21ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه أحمد عبد الكاظم حمد105822322422077100

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.4497.21ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء علي صاحب نجم105832322422077101

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0898.44ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه أنس مالك شعالن105842322422077102

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.7699.25ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين محمد وهاب105852322422077104

كلية الطب/جامعة بابل712.00101.71ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه حيدر جبار كاظم105862322422077105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية670.3695.77ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه حيدر عبد الكاظم دليمي105872322422077106

كلية اللغات/جامعة بغداد574.1282.02ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه خضير عبد هللا كريم105882322422077107

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.9299.27ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه خليل علي عمران105892322422077108

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.1298.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه رائد عبد االمير رشيد105902322422077109

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.9298.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه صفاء شاكر صكبان105912322422077111

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.8498.55ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه طاهر محسن عبود105922322422077112

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.60100.09ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عادل عبد سلمان105932322422077113

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.3695.91ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه علي حسين احمد105942322422077114

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه علي محسن حسان105952322422077116

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.9695.28ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه فارس سلطان بريج105962322422077118

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.9297.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه فاضل حسين حمادي105972322422077119

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل623.2089.03ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه ليث عبد الهادي عبد الرزاق105982322422077120

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0899.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد جواد محمد علي105992322422077121

كلية الطب/جامعة بابل709.92101.42ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه نبيل محمد جواد حسن106002322422077123

كلية الطب/جامعة بابل705.92100.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفدك نبيل محمد جواد حسن106012322422077124

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.9299.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفرح رياض كريم مزعل106022322422077125

كلية الطب/جامعة بابل701.60100.23ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيقمر حازم معجون محمد106032322422077126

كلية الطب/جامعة بابل711.28101.61ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيكريمه حسن نايف عباس106042322422077127

كلية الطب/جامعة بابل711.84101.69ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيكوثر حامد حسن علي106052322422077128

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل660.5294.36ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيلينا محمد عزيز عليوي106062322422077130

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.2095.31ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم امير عبد الكاظم غزوان106072322422077132

كلية الطب/جامعة بابل712.76101.82ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم ايسر محمد سعيد ديكان106082322422077133

كلية الطب/جامعة بابل706.84100.98ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم صالح عباس خليل106092322422077134

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية677.8896.84ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم علي عبد الرضا وناس106102322422077135

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.9298.99ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمالك ابراهيم كاظم ظاهر106112322422077137

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل634.4490.63ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيملك طالب محسن عباس106122322422077138

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء595.5285.07ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمنى عالء سعيد حسين106132322422077141

كلية العلوم/جامعة بابل624.5689.22ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمينا اكرم خلف رضا106142322422077143

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.2097.74ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينادين امجد حاتم عبيد106152322422077144

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.36100.05ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينادين حيدر احمد عبد الكاظم106162322422077145

كلية الطب/جامعة بابل705.76100.82ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينوار عماد حسين سلمان106172322422077146

كلية الطب/جامعة بابل703.92100.56ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور اسعد شاكر عبد الرضا106182322422077147

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.8497.69ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى أحمد حميد جابر106192322422077148

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى بسام قاسم سلمان106202322422077149

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل687.6098.23ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى علي حسين عمران106212322422077151
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كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور جاسم محمد جاسم106222322422077152

كلية التمريض/جامعة بابل671.5295.93ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور حازم هادي هاتف106232322422077153

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0492.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور حيدر عبد الكاظم دليمي106242322422077154

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور طالل عبد العزيز عيدان106252322422077155

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0491.29ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور علي عامر موسى106262322422077156

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية664.0494.86ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور فاخر رحيم حميد106272322422077157

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل634.5290.65ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور هشام جاسم عبد االمير106282322422077159

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.6097.94ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينوره حيدر زاهر سلمان106292322422077161

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل617.9688.28ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيهبه عبد الكريم جعفر محمد جواد106302322422077162

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائييسر سالم جعفر كاظم106312322422077165

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائييُسر مصطفى محمد خضير106322322422077166

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية590.0084.29ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائياسراء مهدي غالب موسى106332322422078001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيبنين عباس جليل عبيس106342322422078006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل540.0077.14ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيبنين علي كاظم فريو106352322422078008

كلية العلوم/جامعة بابل606.0086.57ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيبنين ماجد هادي عويز106362322422078010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء487.0069.57ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيتبارك نعمان هادي عويز106372322422078011

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيرانية حامد عباس حسن106382322422078013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيرتاج وهاب حميد كاظم106392322422078015

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيرغد رعد غالب موسى106402322422078016

كلية التمريض/جامعة بابل671.0095.86ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيرقيه صادق محمد مخيف106412322422078017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزينب حسين عبيد حسون106422322422078020

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزينب رحمن هادي عويز106432322422078022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزينب عدنان هادي عبيد106442322422078024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيهبة عامر فاضل كاظم106452322422078034

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياستبرق قاسم محمد حسن106462322424003003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياسراء فارس عباس عسكر106472322424003004

كلية القانون/جامعة بابل595.0085.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياسماء علي حسن عباس106482322424003005

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياشراق علي حسين عبد الكاظم106492322424003008

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيافراح صالح مهدي كاظم106502322424003009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيافنان فاهم عباس محمد106512322424003010

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيالحوراء حمزه حسين عبد هللا106522322424003011

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيام البنين ابراهيم جمعه ابراهيم106532322424003012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيامل حمزة عصفور علوان106542322424003014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607.0086.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيامنيه ابراهيم راضي شاهين106552322424003016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات ستار جبار شالل106562322424003021

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات عادل حميد ضايف106572322424003022

كلية العلوم/جامعة بابل650.0092.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات هادي شنان جبر106582322424003024

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايمان سنان غانم حسن106592322424003025

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايه احمد جواد كاظم106602322424003026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايه سلمان موسى ثكب106612322424003028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايه عقيل جبار جواد106622322424003031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايه علي حمزة خميس106632322424003032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايه كاظم حسين مسلم106642322424003033
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0072.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين احمد عبد زيد راضي106652322424003040

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين احمد هادي عبد106662322424003041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين رزاق عبيس جبار106672322424003044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين رعد خليل ابراهيم106682322424003045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين شاكر عبد زيد دكش106692322424003048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين صباح عبد الكاظم عراك106702322424003049

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين عباس حمزة حسون106712322424003050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين عباس سليم عبد عون106722322424003051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين علي مخيف حسن106732322424003053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين فالح حسن كطة106742322424003055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك ثائر عيسى عبعوب106752322424003060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد كتاب عبد علي106762322424003064

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك غسان عباس محمد106772322424003066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم لفته عبد هللا106782322424003067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0079.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتقى انمار علي حسين106792322424003070

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية648.0092.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتقى باسم شنين جاسم106802322424003071

كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتكتم حسن جاسم كريم106812322424003074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتكتم كاظم سعيد حسين106822322424003075

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتكتم محمد حمزه محسن106832322424003076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتماره ميثم مراد عبد العباس106842322424003077

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين حسين فاضل زباله106852322424003081

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين مهدي محمد عبد هللا106862322424003083

كلية التربية/جامعة القادسية604.0086.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء سرحان تايه جبر106872322424003087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء صاحب حمزة موسى106882322424003088

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء صادق كاطع عبيس106892322424003089

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم513.0073.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء علي جبار عبادي106902322424003091

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء614.0087.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيدنيا عدي زيدان شمران106912322424003101

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيدنيا فالح محمد جياد106922322424003102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء641.0091.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيدنيا كصاد كاظم جاسم106932322424003103

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرؤى عباس فاضل عوده106942322424003105

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرتاج مقدام مايح عمران106952322424003106

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرسل عناد جبر عواد106962322424003108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرشا عقيل جفات عداي106972322424003113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرغد خضير عباس عبادي106982322424003114

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد محيسن عبد الرضا106992322424003116

كلية االثار/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه حسن حاجم حمزه107002322424003118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه فيصل عبد الحسين داود107012322424003122

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه قاسم عبيس داخل107022322424003123

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0080.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه كاظم عبد هللا ضايف107032322424003124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل551.0078.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيريم ناصر عبد الحافظ عبود107042322424003126

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزبيدة عالء طالب حنيطه107052322424003127

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزبيده غسان بعيجي عبد هللا107062322424003128

كلية التمريض/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خليل عباس107072322424003130
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية654.0093.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم سعيد هالل107082322424003131

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء توفيق نزار علي107092322424003134

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم كريم عبيس107102322424003135

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542.0077.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد مله107112322424003136

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم هادي شاكر107122322424003137

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي حسن107132322424003138

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حمزه كريم ابراهيم107142322424003142

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر شاكر عبد هللا107152322424003145

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء رسول جمعه جريان107162322424003146

كلية التمريض/جامعة بابل665.0095.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء زمن فاضل عبد107172322424003147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد حسن ناصر107182322424003149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل605.0086.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء طه ياسين عيسى107192322424003152

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عارف راضي محمد107202322424003153

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحكيم حسين علي107212322424003155

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق كاظم عبيد107222322424003156

كلية االثار/جامعة القادسية435.0062.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا حسين عبد هللا107232322424003157

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0062.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد المهدي حمزه عبيد107242322424003158

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عزيز عبد الكاظم قوجان107252322424003161

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين عبيس107262322424003163

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين ياسين107272322424003164

كلية التربية األساسية/جامعة بابل535.0076.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي دوهان جاسم107282322424003165

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عيدان عراك107292322424003166

كلية التمريض/جامعة بابل668.0095.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل فرحان حمزه107302322424003168

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح مهدي عباس107312322424003169

كلية التمريض/جامعة بابل668.0095.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عتاب حسين107322322424003170

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عليوي عباس107332322424003172

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم حسن107342322424003173

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء كوثر عليوي خضير107352322424003174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عباس كاظم107362322424003176

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد نعمه حمد107372322424003177

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد نعمه كاظم107382322424003178

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب احمد شاكر كاظم107392322424003186

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين حمزه عباس107402322424003187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب توفيق نعمه حسن107412322424003189

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر جبر شمران107422322424003190

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب جياد عبد الساده عبد الزهره107432322424003191

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل477.0068.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب حسين حسان عبد زيد107442322424003194

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسين راضي107452322424003196

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عداي حسون107462322424003199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عبد الخالق علي107472322424003200

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان مدلول طاهر107482322424003202

كلية التمريض/جامعة بابل677.0096.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب علي سعيد حميد107492322424003204

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب علي عطيوي سلطان107502322424003205
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب علي مراد عبد الكاظم107512322424003206

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء570.0081.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل جاسم حسون107522322424003209

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل626.0089.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب قياد سوادي عبود107532322424003213

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب موجد حميد ضايف107542322424003219

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب نعمه عبيد كاظم107552322424003220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل609.0087.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيساره رافع نعمه محمد107562322424003224

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيساره عبد الرزاق عبد الزهرة خليف107572322424003225

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسجى عطيوي كشاش كواك107582322424003228

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل570.0081.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسجى هادي عبد الحسين جابر107592322424003230

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسورى احمد سلمان ابراهيم107602322424003232

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيصفا سالم داوود عبيس107612322424003237

كلية العلوم/جامعة بابل623.0089.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيضحى ابراهيم حسن لهيمص107622322424003239

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيضي صفاء حسين حميو107632322424003242

كلية التمريض/جامعة بابل680.0097.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبه باسم جواد خرباط107642322424003244

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبه حيدر فالح نهابه107652322424003247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبه طارق يحيى جعفر107662322424003248

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبه عقيل عبد الجاسم حسن107672322424003249

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبه فاضل عبد عليوي107682322424003250

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0065.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبه قاسم حسن حميد107692322424003251

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيطيبه مصدق عبد الكاظم دوهان107702322424003252

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعذراء جابر شياع سلمان107712322424003254

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعال جواد كاظم جواد107722322424003257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعلياء حسين مزعل حمود107732322424003258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغدير عباس علي حسين107742322424003261

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغدير فاضل عواد مخيف107752322424003262

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغدير مهند اسحق شمباره107762322424003263

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسعد عبد زيد عبد الرضا107772322424003267

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد صاحب كاظم107782322424003272

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد علي دريع107792322424003273

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين هاشم جبر107802322424003275

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد مجيد عليوي107812322424003276

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة خلدون عمران غريب107822322424003277

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه طعمه نور حسين107832322424003280

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل حاكم عناد107842322424003281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة عامر حسين حميو107852322424003282

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس كريم كهار107862322424003283

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين خليف107872322424003286

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم حسين سعد107882322424003289

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم عزيز كاظم107892322424003290

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم عبيس عيدان107902322424003291

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد كاظم عبد علي107912322424003292

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفدك نزار سالم شنان107922322424003297

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفرقان عزيز حسن علي107932322424003298
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0085.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيقمر عماد كامل حسن107942322424003300

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيكوثر اسماعيل دحام حسين107952322424003303

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين عبد الكاظم قوجان107962322424003304

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيكوثر راسم عبد هللا ضايف107972322424003305

كلية التمريض/جامعة بابل687.0098.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم حبيب صاحب عبعوب107982322424003308

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم رافع نعمه محمد107992322424003311

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل593.0084.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم حسين مسلم108002322424003316

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578.0082.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم محمود شاكر عبد عون108012322424003319

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي حمزة خشان108022322424003320

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمالك قاسم طالب متعب108032322424003322

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيملوك علي غالي عبد108042322424003323

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمنار راهب عبد المحسن محمد108052322424003324

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمنار كاظم نعمه خشان108062322424003326

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينبأ مهند راضي عبيد108072322424003330

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينبأ نوري كاظم مطشر108082322424003331

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينرجس قاسم عبيس مانع108092322424003333

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0082.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور احسان حفظي ختالن108102322424003334

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور اسعد رحمان ياسر108112322424003335

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0074.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى راضي صالح حسن108122322424003336

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.0099.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى صالح عزيز عبد108132322424003337

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل جاسم عبد السادة108142322424003340

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى فراس جواد عليوي108152322424003343

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور ضياء ناصر حبيب108162322424003347

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور عبيس حمد سلطان108172322424003348

كلية العلوم/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور قاسم صاحب تعبان108182322424003350

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور هاني مهدي مطلك108192322424003353

كلية التمريض/جامعة بابل679.0097.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينوره حسن هادي صكبان108202322424003356

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينوره علي حاكم كاظم108212322424003357

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء463.0066.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهاجر شاكر جابر عيسى108222322424003358

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهبه جواد عبد الكاظم حمزه108232322424003360

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء545.0077.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهبه فاضل عباس عباده108242322424003362

كلية العلوم/جامعة بابل640.0091.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهبه نبيل نعمه عبد الساده108252322424003365

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهجير حساب نور حسين108262322424003366

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهدى موفق محمد ردام108272322424003369

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل618.0088.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهديل سليم عبد الزهره كاظم108282322424003370

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهوازن مرزه عبد معين حسن108292322424003371

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيوسن جاسم محمد عبد هللا108302322424003374

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيوقار ناصر حواس طلبة108312322424003376

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائييقين علي حسين علي108322322424003378

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيأريج جواد ابراهيم بلط108332322424004001

كلية القانون/جامعة بابل600.0085.71ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين علي عبد علي108342322424004003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء زاهد أسد هدهود108352322424004008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن مهدي موسى108362322424004011
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماهر عدنان حسين108372322424004018

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور وائل محمد حمزه108382322424004024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينورهان فريق عبد هللا عبود108392322424004025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل525.0075.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيأيه عادل مالك مطلك108402322424005001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائياستبرق جواد فرحان محمد108412322424005002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائياستبرق حليم جواد عطشان108422322424005003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائياالء محمد عبد الحسن عبد علي108432322424005007

كلية االثار/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيايات حسين هادي جبر108442322424005010

كلية العلوم/جامعة بابل621.0088.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر سلمان جاسم108452322424005011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبتول عباس احمد عبد علي108462322424005012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0080.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبتول محمد مردان جبر108472322424005013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبنين ثامر حسين كاظم108482322424005016

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبنين سامي زاير صاحب108492322424005018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيتقى هادي مهدي شعالن108502322424005020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل عباس عبد زيد108512322424005024

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس حبيب عبد زيد108522322424005026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيديار حيدر جاسم منصور108532322424005027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيذكرى لفته عبود سلمان108542322424005028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيرسل جميل هادي جاسم108552322424005030

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيرسل علي هادي كريدي108562322424005032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيرضاب حسين صاحب ابو السود108572322424005033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0082.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيرمله علي جابر متعب108582322424005035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي سعد جواد108592322424005038

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء عمران كاظم مهدي108602322424005039

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد مردان جبر108612322424005041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء هشام محسن جواد108622322424005043

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينب احمد علي محمد108632322424005044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر كامل عبد108642322424005045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينب عباس جاسم عطيه108652322424005046

كلية التمريض/جامعة بابل678.0096.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد هادي علوان108662322424005048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0080.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينه حسن عبود عبد علي108672322424005049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيسجى عامر جاسم عامر108682322424005053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء580.0082.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيشيرين رحمن محمد حميدي108692322424005058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيصابرين جبار طالب عبد هللا108702322424005060

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين مهدي108712322424005065

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء لطيف عباس عبيد108722322424005066

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مجيد عبدالكريم108732322424005067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد الكريم عبود108742322424005068

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه كامل ناظم محمد108752322424005070

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي جابر عبد108762322424005072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيلقاء حامد خليل موسى108772322424005073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل ناجي علكم108782322424005076

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيمسره كريم عباس حسن108792322424005078
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر نهاب عمران108802322424005079

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينبأ يحيى جبر شنان108812322424005080

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينرجس رسول علي محمد108822322424005082

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينرجس سالم ناظم عزوز108832322424005084

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينور الهدى بشار محمد حسين نور108842322424005085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينور الهدى تغلب كامل عبد108852322424005086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينور الهدى هيثم خلف جابر108862322424005090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينور محمد نعمه داود108872322424005093

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينوران حيدر عليوي عبد108882322424005094

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيهاجر كاظم مزهر عنتاكي108892322424005095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيهبه احمد دريس محمد108902322424005096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياثمار حاصود مال عبيس108912322424006004

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل634.0090.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياديان ابراهيم خلفه عبود108922322424006005

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياديان حيدر كاظم حسن108932322424006006

كلية العلوم/جامعة بابل605.0086.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء احسان جاسم محمد108942322424006010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه سعران هاشم برينج108952322424006015

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات رائد كاظم عبيد108962322424006021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية656.0093.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات عباس فرهود سويف108972322424006022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات عبد الهادي فرحان دخان108982322424006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات كريم لطيف حسن108992322424006026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات مزهر مهدي مزهر109002322424006027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات ناشد جاسم بديوي109012322424006028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس ستار جبار عبدون109022322424006029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه علي حاجم جاسم109032322424006031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه محمد نعمان نايف109042322424006033

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول اركان جبار عبد109052322424006034

كلية التمريض/جامعة القادسية679.0097.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول نافع كشاش عبد109062322424006037

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبراق عيسى علي عبيد109072322424006038

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبشائر علي حمزه زيد109082322424006040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين احمد طالب جبر109092322424006041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين خليل تركي عبيس109102322424006044

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0063.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين صادق مشعل فهد109112322424006049

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين عباس خوام حالوي109122322424006050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين عباس شوكت محسن109132322424006051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين عالء هادي هاشم109142322424006055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد محمد جواد109152322424006057

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية451.0064.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين محسن ابراهيم كديمي109162322424006058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين ياس محمد مرزوك109172322424006060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك باقر ديكان نعمه109182322424006063

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر عباس حمزه109192322424006066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك رعد عبد اليمه حبيب109202322424006067

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك علوان جبار حوار109212322424006068

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638.0091.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي كاظم راضي109222322424006069
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد فاضل عبيد109232322424006070

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيجمانه صالح مهدي عراك109242322424006077

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيجنات نبيل مالك ملبس109252322424006081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين كاظم رحيم109262322424006086

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء ظاهر عبد الرسول يوسف109272322424006089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء قاسم عبد الزهره كاظم109282322424006090

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء كاظم جلعوط فرمان109292322424006091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء ميثم ابراهيم كديمي109302322424006094

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه شباط كريم خصاف109312322424006095

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء فاضل مراح دهيش109322322424006098

كلية الصيدلة/جامعة بابل692.0098.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء نعمان صاحب مطلب109332322424006100

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرانيه ابراهيم حسن خضير109342322424006105

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرحاب عفريت شراد مجلي109352322424006107

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل خالد حاتم جلوي109362322424006109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل ميثم صبحي كطوف109372322424006110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرشا محمد سالم حسن109382322424006112

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0066.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين جاسم هامل109392322424006115

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه عادل حسن علوان109402322424006118

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه عمار حسن راضي109412322424006119

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه كاظم حسن ناصر109422322424006121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0075.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه ناظم طالب كاظم109432322424006123

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه هادي سمر كاظم109442322424006125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا علي عبد حمود109452322424006126

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا عماد زيدان عبد العالي109462322424006127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيروان حمزه مهدي فارس109472322424006129

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيروان محمد عبد الرزاق هادي109482322424006131

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيريام محمد صاحب كاظم109492322424006132

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبود منصور109502322424006133

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد كريم عبيد109512322424006134

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ايمن احمد جعفر109522322424006135

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ثامر شاكر عناد109532322424006136

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جابر شاكر كاظم109542322424006137

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عوده عبيد109552322424006140

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم جواد109562322424006145

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد صاحب غالي109572322424006146

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الواحد عبد109582322424006147

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء رسول كريم امانه109592322424006148

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء زمن جواد صكب109602322424006149

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح رحمان عبد الحسن109612322424006153

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي سند109622322424006154

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء طراد عبود حنين109632322424006156

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم551.0078.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس حمزه ماهر109642322424006157

كلية التربية/جامعة سامراء491.0070.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس علي عبيد109652322424006158
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل498.0071.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس معيكط موسى109662322424006160

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء567.0081.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل عبيد غازي109672322424006162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار علي حسن109682322424006166

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس عيدان شبيب109692322424006167

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم مهدي عويز109702322424006169

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم حسن ناصر109712322424006170

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ليث محمد كاظم109722322424006173

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد109732322424006174

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين ديلي109742322424006175

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شاكر يوسف109752322424006176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل606.0086.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم عبد علي109762322424006177

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء مخلص خريبط حايف109772322424006180

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء معمر عبد االمير جاسم109782322424006181

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء منشد خايف فهد109792322424006182

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ناهض طلب سبع109802322424006183

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم علي جبر109812322424006184

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد محمد حمزه109822322424006185

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم شاكر طالب109832322424006186

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب احمد جاسم ناجي109842322424006187

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جابر جاسم حمادي109852322424006188

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر حسين حمزه109862322424006194

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر محسن حسون109872322424006196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0071.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خالد عبد المهدي حسن109882322424006197

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب سبحان عبيس مطر109892322424006198

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء462.0066.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب صبيح كاظم حمود109902322424006199

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم هاتف عبيد109912322424006202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين راضي109922322424006204

كلية التمريض/جامعة بابل665.0095.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عمران موسى عمران109932322424006205

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب فليح حسن عبد109942322424006206

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ناهي عطيه مصحب109952322424006208

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينة توفيق منجي ضايع109962322424006209

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه عالء عباس جبر109972322424006211

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى جعفر كاظم عبد علي109982322424006217

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل470.0067.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى حاتم هادي محيميد109992322424006218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0079.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى حيدر جاسم كاظم110002322424006220

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسراج سماح صعيب بعنون110012322424006224

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسناء جواد مالح فلطوح110022322424006229

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسوران حيدر كاظم حسن110032322424006230

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشذى رعد مهدي محمد110042322424006232

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل497.0071.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشمس علي راضي نوح110052322424006233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد حسن علي حطحوط110062322424006236

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد فالح بعيوي عذاب110072322424006239

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل614.0087.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا شاكر عبد الحسين عليوي110082322424006244
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا طالب عبد االئمه كاظم110092322424006245

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا قيس مدلول طخاخ110102322424006247

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى سالم عبيد علي110112322424006250

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى مهند طه حمزه110122322424006251

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبة علي زيدان مزهر110132322424006253

كلية التربية/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء عمار حسن راضي110142322424006261

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيعال حسين علي هادي110152322424006262

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد الجليل هادي دوال110162322424006265

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0079.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيعهود حامد كطوف كاظم110172322424006266

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الحمزه نوري هضمان110182322424006268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير مهند علي طالب110192322424006271

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران علوان عبد عبد هللا110202322424006272

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد حسن زياره110212322424006273

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كاظم عبد الحمزه كاظم110222322424006276

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل576.0082.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه اياد مريح سليمان110232322424006277

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر جواد محسن110242322424006278

كلية التربية/جامعة سامراء510.0072.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم مرزه جاسم110252322424006281

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عبيس110262322424006282

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاكم مرزوك ايدام110272322424006283

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حبيب برهان يوسف110282322424006285

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن جواد كاظم110292322424006286

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر رحمن نوري110302322424006290

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه سهم هادي جاسم110312322424006291

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس بنيان مطرود110322322424006295

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0084.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس حسين راضي110332322424006296

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عاجل110342322424006300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد حمود110352322424006301

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد شمخي حميد110362322424006303

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن كاظم110372322424006307

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء617.0088.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد سامي عبد الحسين110382322424006308

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل456.0065.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم كتاب110392322424006310

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه منقذ صاحب غالي110402322424006311

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه هادي يونس حنوف110412322424006313

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفدك صاحب حاكم جبار110422322424006315

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقطر الندى قاسم عدنان هادي110432322424006319

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقمر حمزه كريم ابراهيم110442322424006320

كلية التربية األساسية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيكوثر مهدي خليوي معيضد110452322424006323

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيلبنى حيدر عبيس جاسم110462322424006325

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه حيدر فخري جاسم110472322424006328

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم ابراهيم طه ابراهيم110482322424006330

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم اياد حمزه نايف110492322424006331

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حمزه حسين عيسى110502322424006333

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر محمد حميدي110512322424006335
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قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية520.0074.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عامر محمد كريم110522322424006337

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل625.0089.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم فائز صاحب غالي110532322424006343

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمسار سعد نوري مالك110542322424006345

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمسمى حامد معين كاظم110552322424006346

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك ثامر سعود ابراهيم110562322424006347

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك كريم حسن علوان110572322424006348

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار احسان هويدي جواد110582322424006350

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عباس كاظم محمد110592322424006351

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار ناجي حسين محمد110602322424006352

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ حليم جابر حمزه110612322424006357

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر حسين عبد علي110622322424006358

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ علي حسين ديلي110632322424006359

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس حسنان عباس صاحب110642322424006363

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس حسين جابر عباس110652322424006364

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس حمدان مزهر جبر110662322424006365

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى باسم عباس حمزه110672322424006369

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر عدنان عطيه110682322424006373

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عطيه شهد110692322424006375

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور علي طارق هاتف110702322424006381

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل620.0088.57ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور نعمان هادي كاظم110712322424006384

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينوره احمد سلمان جوده110722322424006385

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينوره كريم لفته رفاس110732322424006387

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر علي عباس جاسم110742322424006388

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل601.0085.86ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه عدي علي جاسم110752322424006389

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل565.0080.71ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى حسين طرخان صاحب110762322424006391

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيياسمين علي حسن مفتي110772322424006398

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائييقين حمزه حسين عباس110782322424006399

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0079.43ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائييمامه محمد عوده راضي110792322424006400

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياسراء ماجد غني كاظم110802322424007002

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك امير محمد عايد110812322424007005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيجنان مجيد راضي ابراهيم110822322424007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين محسن110832322424007012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيطيف لؤي شعالن محمود110842322424007020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم صباح فليح ياسر110852322424007025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل636.0090.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى فاهم كليب فرحان110862322424007027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائياميرة حيدر علي صالح110872322424009002

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيايات علي كاظم جاسم110882322424009003

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيايناس احمد عباس حسين110892322424009006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيايه فاضل حسين جاسم110902322424009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيايه فريد كاظم حسين110912322424009008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل609.0087.00ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيايه كاظم محمد علوان110922322424009009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد جاسم محي110932322424009012

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيتبارك علي لفته جادر110942322424009013
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كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر عبد110952322424009021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض عبد ابراهيم حسين110962322424009023

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم عبود110972322424009025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0086.86ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيزينب فهد محمد سعود110982322424009029

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0084.57ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيشمس مشتاق طالب مجيد110992322424009035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الكريم حسين عبد111002322424009036

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيطيبة لؤي مظهر هادي111012322424009041

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية649.0092.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيطيف حميد محمد ناصر111022322424009045

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء617.0088.14ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيغفران صالح ناجح سلمان111032322424009046

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء554.0079.14ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مازن عدنان سلوم111042322424009047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم حسون111052322424009048

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيمروه موسى نايف عميره111062322424009052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0079.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم تركي عليوي111072322424009053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيمريم نبيل عبد الحسن عبد عون111082322424009055

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر حامد لفته111092322424009060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حسين عليوي111102322424009062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية بابروش االهلية للبناتاحيائيهاله حازم احمد جوده111112322424009065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيبراق فاضل محمد ابراهيم111122322424010002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل571.0081.57ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيرقيه حاكم عزيز راجي111132322424010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان عجد جساس111142322424010011

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيشاكرين علي كاظم حسين111152322424010012

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن عبد الكريم111162322424010016

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد خضير عبود111172322424010017

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائينور محمد صالح فرهود111182322424010024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائياسماء عباس حسين فليح111192322424011002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيايه مكي حسين عوده111202322424011004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء574.0082.00ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيبتول علي نجم عبد هللا111212322424011006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيزينب كريم خضير داود111222322424011015

كلية العلوم/جامعة القادسية660.0094.29ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيساره عبد الحسين عجاج محمد111232322424011017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل583.0083.29ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيصفا محمد ناصر عبود111242322424011021

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيطيف حيدر صبار عبيد111252322424011022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيعطاء حسن مرزه جريدي111262322424011023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيغاده احمد حيدر مانع111272322424011025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء479.0068.43ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر عامر حمزه111282322424011026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي كريم حسن111292322424011028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سهيل خضير عطيوي111302322424011029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد702.00100.29ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيكرامه مهند حسن علي111312322424011032

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيمريم صفاء احمد رزين111322322424011033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائينور الزهراء قاسم عباس كاظم111332322424011034

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيبان يحيى جاسم ضاحي111342322424012002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيجنات هيثم جبير حمد111352322424012008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيجنان ياس خضير كاظم111362322424012010

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيحوراء صباح نعمان خزعل111372322424012011
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيحوراء عادل فالح فاضل111382322424012012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيرتاج علي عبد كاظم111392322424012013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد عبد علي111402322424012019

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيزهراء شوكت محي حمزه111412322424012020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين عرعور111422322424012022

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيزينب حسين طاهر سعيد111432322424012024

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيصبا صالح نادر عبيد111442322424012027

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيضحى فاضل عباس علي111452322424012030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد حسن عبد الحسين111462322424012031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد يوسف عجوب111472322424012035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن حسين سلمان111482322424012036

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير قاسم سكر111492322424012037

كلية القانون/جامعة بابل573.0081.86ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيفرح حسن هادي شناوه111502322424012040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0062.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيفرقان صبار كريم شعبان111512322424012041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم638.0091.14ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيمرح محمد جواد محمود111522322424012043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائينبأ جهاد نهاد جهاد111532322424012050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيوديان ياس خضير عباس111542322424012053

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0072.57ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيأيه هاشم محمد علي حسين111552322424013001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624.0089.14ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيبنين طالب عبد مهدي111562322424013009

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت601.0085.86ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيتبارك اكرم حمزة محمد111572322424013012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيجنات منعم عباس عبد المنعم111582322424013015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيجنان قاسم خضير صليبي111592322424013016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية589.0084.14ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيداليا فوزي هادي حسين111602322424013017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيرزان سامان فائق عبد الفتاح111612322424013019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيرشا حمزه ظاهر محسن111622322424013021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم سعد محمد111632322424013026

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0082.29ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عباس منصور111642322424013028

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيضي علي كامل مزبان111652322424013033

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيضي قاسم محمد سعود111662322424013034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيغدير اعتماد عباس حمزه111672322424013037

كلية االعالم/الجامعة العراقية550.0078.57ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيفاطمه غسان حمزه علوان111682322424013040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيمريم علي مهدي راضي111692322424013041

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي صالح كريم111702322424013042

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائينور احمد جاسم اسماعيل111712322424013044

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائياسماء فاضل جواد عباس111722322424014002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيايمان عدنان هادي سعيد111732322424014006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه اياد عبيد جعفر111742322424014007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيدانيا مصطفى محمد عيسى111752322424014016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيديار عدنان نايف مانع111762322424014020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيرند حسين علي جاسم111772322424014022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند توفيق اسماعيل111782322424014027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء عبدالواحد ياسين111792322424014028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيسبأ حسن علي جرمط111802322424014030
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بابل 

     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 التقنية672.0096.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيضحى عامر رزاق عبد111812322424014032

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيعبير ابراهيم نايف مانع111822322424014033

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيغيد عماد مدب رشيد111832322424014038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك628.0089.71ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه طارق حسين علوان111842322424014039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر علي غافل111852322424014041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0084.57ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائياديان موسى سعدون كاظم111862322424015001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0073.00ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائياسراء قيس محسن هارون111872322424015004

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيالرباب احمد محمد بستان111882322424015006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيتبارك عالء حاتم مدلول111892322424015014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب محمد جعاز111902322424015032

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم ناجي زباله111912322424015035

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط506.0072.29ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيسماح حاكم كاظم مهدي111922322424015040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيصفا ضياء محمد مزبن111932322424015042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد فاضل خاطر111942322424015047

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيفاتن عبيس شهد عافص111952322424015048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد صخي111962322424015049

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيمريم اعفاء كاظم عيدان111972322424015057

كلية التمريض/جامعة بابل681.0097.29ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيمالك عباس خليف حمزه111982322424015061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائينبأ حسن علي زيدان111992322424015063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيهدى حسين كاظم عيدان112002322424015069

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيهدى هادي جاسم سلوم112012322424015070

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيانوار ناظم غاوي سلطان112022322424016001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيايه جعفر عبد الرزاق عباس112032322424016002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيبنين فيصل غازي جاسم112042322424016004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيتبارك شاكر صحين حمود112052322424016005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيتقى احمد خريبط عودة112062322424016007

كلية العلوم/جامعة القادسية655.0093.57ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيتقى عاصم عنون علوان112072322424016008

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيرانيا امجد جاسم خليل112082322424016009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء583.0083.29ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد شاكر حسين112092322424016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل حسن112102322424016015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كامل عطشان112112322424016018

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيساره جواد كاظم جاسم112122322424016022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيشفق عبد الحسن عبد الكاظم عودة112132322424016023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيضي نامق فوزي جاسم112142322424016024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر راضي عبد الحمزه112152322424016027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبيس كزار112162322424016028

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيابتهال محمد عبد الحسين محمد112172322424018001

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائياسراء سعد هاشم شمران112182322424018003

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائياالء منصور علي لفته112192322424018007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائياية حسين مهدي كاظم112202322424018012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائياية عزيز غائب حريز112212322424018013

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيبنين جاسم وحيد عبد الحسين112222322424018017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيبنين خالد غازي ياسين112232322424018018
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قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل صاحب علي112242322424018029

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيختام حامد محل غبن112252322424018031

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيرقية علي حسين كاظم112262322424018034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل625.0089.29ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيروز حسين محمد هراطة112272322424018035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد نور عوده112282322424018037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل حسن عبيس112292322424018038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيزينب احمد صاحب علي112302322424018043

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيزينب صالح حسن غالي112312322424018045

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيزينب مهند عبيد كركوش112322322424018050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيسارة سالم جبير شالكة112332322424018055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل609.0087.00ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيسنار عالء عدنان جاسم112342322424018060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيغدير اياد اسماعيل سند112352322424018063

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيفاطمة حاتم محيسن جاسم112362322424018065

كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعيد عبيد عسكر112372322424018067

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس علي جاسم112382322424018068

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0070.14ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد عليوي جبار112392322424018071

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبيد موسى112402322424018073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد تايه جياد112412322424018076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد علي حسين112422322424018078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد صاحب جبر112432322424018080

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيكوثر علي طالب عبيد112442322424018081

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائينجالء سالم سدخان راهي112452322424018091

كلية التربية/جامعة القادسية611.0087.29ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائينور حسين علي جبر112462322424018095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائينوره صالح طعمه كاظم112472322424018097

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيهدى كاظم حمزة علي112482322424018101

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيوسن جاسم بعيوي جاسم112492322424018105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية النبأ االهلية للبناتاحيائيوالء سلمان مهدي عبد112502322424018107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيبشائر فاضل عبيد خضير112512322424019004

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيبنين فخري علوان معيدي112522322424019005

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيربا عمر شاكر هاتف112532322424019007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبيس نعمه مطر112542322424019008

كلية اآلداب/جامعة القادسية508.0072.57ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم طاهر سعيد112552322424019009

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيزينب راسم عزيز كاظم112562322424019010

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0085.29ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيضحى احمد عبد حسين112572322424019012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيمريم سعد عبد حسين112582322424019014

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية انوار المحاويل االهلية للبناتاحيائيهيام رياض عبد الخضر جاسم112592322424019018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيآية عبد الحسين جليل فضل112602322426001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيافياء فخري خابط عبود112612322426001007

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيانتضار رسيم جاسم شليش112622322426001010

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات حسين موسى طعمه112632322426001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات عبد الكاظم حسين شالش112642322426001018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات مرتضى عبد الحسين حسين112652322426001021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايالف علي مهدي حسن112662322426001024
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كلية التربية/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايمان صدام عيسى عبد الحسين112672322426001027

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايمان صالح حاتم عبيد112682322426001028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايه عالء حسين عبد الكاظم112692322426001032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايه علي خضر جاسم112702322426001034

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبان حامد مهدي عليوي112712322426001035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبراء محمد عبد عبود112722322426001037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين سلمان حسين هاشم112732322426001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين كريم سلمان داود112742322426001044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتقى بالل طالب جبار112752322426001055

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين عباس هنون بلط112762322426001059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء طالب كاظم جاسم112772322426001062

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرانيا فوزي جتان صبري112782322426001069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء463.0066.14اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل حسين علي حسين112792322426001072

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل محمد حسن محمد112802322426001075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرضاب محمد حسين محمد112812322426001077

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0086.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقية محمد عويد جابر112822322426001078

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيريتاج ابراهيم علي عاجل112832322426001084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزبيده راسم محمد جوده112842322426001085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل مسلم عبد علي112852322426001101

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء مزعل كامل كاظم112862322426001105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب حسن ادريس شدهان112872322426001110

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب رزاق عبد زيد حسين112882322426001112

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب علي حسين عبد الكاظم112892322426001115

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب علي كامل كاطع112902322426001117

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب محمد حسين فليح112912322426001122

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب محمد عباس داود112922322426001123

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسكنه علي حسين شنان112932322426001134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشفاء حيدر جابر جياد112942322426001140

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهد احمد عارف نعمه112952322426001141

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشيماء عبد الزهرة خليل برهان112962322426001147

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى رزاق عبد صكبان112972322426001151

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيطيبة خالد خضير مرزه112982322426001152

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة حامد حسين عبود112992322426001168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه جاسم جبار كاظم113002322426001172

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسين حاتم عبد الكاظم113012322426001174

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مالح مهدي113022322426001176

كلية العلوم/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه ضياء مجيخ وزير113032322426001179

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه قحطان عمران ثجيل113042322426001184

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد فخري مالك113052322426001185

كلية العلوم/جامعة بابل609.0087.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيكوثر علي عباس عبد113062322426001192

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمروه احمد ناجي علكم113072322426001196

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء566.0080.86اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمها برزان مغير سرسح113082322426001210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينبأ حيدر كاظم حسين113092322426001215
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قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينبأ عقيل اسماعيل فاهم113102322426001217

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى حميد اسماعيل113112322426001222

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0064.14اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور تحسين هادي عبد الحسين113122322426001226

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0063.86اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور علي كاظم مسلم113132322426001228

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهاجر حمزه كاظم مزعل113142322426001233

كلية التمريض/جامعة بابل671.0095.86اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهدى عبد االمير طلب نهايه113152322426001239

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهدى محمود ساجت مجرن113162322426001240

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائيبنين امين هادي خلف113172322427001001

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائيرسل هادي عمران عيفان113182322427001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةاحيائيصبا رائد عبيد حمزه113192322427001004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71ثانوية عرفات المختلطةاحيائياديان مهدي مرداس ابراهيم113202322427002001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل610.0087.14ثانوية عرفات المختلطةاحيائيامنه قحطان جاسم محمد113212322427002002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14ثانوية عرفات المختلطةاحيائيدعاء سالم عبيد سلطان113222322427002004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية عرفات المختلطةاحيائيزهراء سيف الدين علي مرداس113232322427002006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية عرفات المختلطةاحيائيسلوى خضير طراد مول113242322427002008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل574.0082.00ثانوية عرفات المختلطةاحيائيغدير حسين شهيب حمد113252322427002009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية عرفات المختلطةاحيائينريمان رياض عبد النبي علي113262322427002012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0075.29اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبركات محمد نعمه حمد113272322427003008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل589.0084.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبنين سليم هادي جاسم113282322427003010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء470.0067.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبيداء علي طالب هاشم113292322427003013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحنان عباس مزعل صالح113302322427003017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحوراء صباح زيدان راضي113312322427003018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحوراء فوزي خميس عبد علي113322322427003020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيدعاء محمود حسين اسماعيل113332322427003022

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيرسل عايد ناهي حسن113342322427003024

كلية االثار/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيرسل منعم داود حسن113352322427003025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيروان قاسم هادي حسين113362322427003027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزهراء رياض عامر عبدالكاظم113372322427003032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزهراء ناجح ضيف مخيف113382322427003035

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيسكينه علي عبداالمير محمد113392322427003041

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيسهاد محسن علي حسني113402322427003042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيشيماء سعد جاسم علي113412322427003043

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء556.0079.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيضحى علي كاظم سرحان113422322427003044

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيطيبه سالم حسين عبيد113432322427003046

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيغدير محمد كاظم عبد113442322427003050

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيفاطمه حسن علي عبدهللا113452322427003053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيكلثوم عصام عبدهللا عامر113462322427003060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيليلى ثائر كريم عبد هللا113472322427003061

كلية االثار/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمريم طالب رحيمه عيسى113482322427003063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية االقتدار المختلطةاحيائينبأ حسين حاكم شمران113492322427003066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0082.86ثانوية الرحمن المختلطةاحيائياديان محمد كاظم ديلي113502322427004001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيبنين ناظم علي حسين113512322427004002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيريام راسم موسى سلمان113522322427004004
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيزهراء كاظم عبد علي حميد113532322427004009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيهاجر حيدر موسى سلمان113542322427004026

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائياسماء حسين علوان محمد113552322427005001

كلية التمريض/جامعة بابل665.0095.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيانمار عماد بهلول حسون113562322427005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0072.86ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيانوار يعقوب يوسف محمد113572322427005006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيايات علي جبار عبود113582322427005007

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبنين نعمان كاظم عوده113592322427005010

كلية التربية/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيتبارك باسم فاضل هاشم113602322427005012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0062.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحوراء كريم علي عيدان113612322427005013

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيرجاء حسين جبار عبود113622322427005016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيرقيه اديب علي كزار113632322427005017

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء569.0081.29ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيرقيه مجيد راتب عبدزيد113642322427005019

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0061.29ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزهراء ماجد هاشم عوده113652322427005023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزينب عبدالمنعم اسماعيل عبد113662322427005024

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيساره ستار ابراهيم محمد113672322427005028

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيسكينه ميثم صالح عبدالواحد113682322427005029

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيفاطمه حيدر عبدزيد علوان113692322427005034

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيفاطمه موسى لوعان محسن113702322427005039

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيكوثر رائد حسين حمزه113712322427005040

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيكوثر عباس اليج عيسى113722322427005041

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمعصومه حمزه طالب علي113732322427005044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائينبأ سليم ساهون شنان113742322427005045

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائينور قحطان حسين محمد113752322427005046

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائياسراء امير حميزه عبيد113762322427006002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية الصادق المختلطةاحيائياسراء فاضل مطرود هالل113772322427006004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيامنه حميد كاظم محيسن113782322427006006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيامنه طاهر عبد الزهره ظاهر113792322427006007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية الصادق المختلطةاحيائيبتول احمد كامل خلف113802322427006009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل615.0087.86ثانوية الصادق المختلطةاحيائيبنين جابر محمد مشهد113812322427006010

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيدنيا ماهر جبر حسن113822322427006013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرسل عبد االمير حسون هادي113832322427006015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط489.0069.86ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرسل ناصر حافظ دوهان113842322427006016

كلية التمريض/جامعة بابل677.0096.71ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرقيه حاتم محسن حلواص113852322427006017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرقيه فاضل جاسم حمادي113862322427006018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل623.0089.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرقيه هادي طالل علي113872322427006019

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل688.0098.29ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء هيثم حامد كاظم113882322427006023

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزينب رزاق جابر راضي113892322427006024

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسالي كريم محيسن مطلك113902322427006027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيصابرين جبار كاظم صباح113912322427006030

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه جعفر راضي محمد113922322427006033

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية الصادق المختلطةاحيائينرجس عدنان حامد راضي113932322427006036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14ثانوية الصادق المختلطةاحيائينور الهدى مؤيد مهدي كاظم113942322427006037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية الصادق المختلطةاحيائيهدى عبد االمير حمزه عبيد113952322427006038
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية القاهرة المختلطةاحيائياسراء جميل منصور سهيل113962322427009002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايات كاظم عيدان مراح113972322427009005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايمان ناهض نجم عاصي113982322427009006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايمان يحيى عزيز كاظم113992322427009007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايه حامد عزيز سعيد114002322427009008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايه يحيى عزيز كاظم114012322427009010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618.0088.29ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيتبارك منصور عبدالحسين عباس114022322427009011

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيرقيه ستار صالح مزبن114032322427009014

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0075.43ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيزهراء رعد محمد حرماس114042322427009017

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيصبيحه قصي فاضل حمزه114052322427009026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعائشه علي مهدي صالح114062322427009027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء622.0088.86ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيفاطمه علي مهدي صالح114072322427009029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيفرح خضير عباس سلمان114082322427009030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهبه عدي عبدهللا ابراهيم114092322427009038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهدى عدنان عامر خضير114102322427009039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية الهالل المختلطةاحيائيحنين عباس محمد جفيل114112322427010002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية الهالل المختلطةاحيائيرشا عثمان شمران حاجم114122322427010004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية497.0071.00ثانوية الهالل المختلطةاحيائيساره جابر امانه نوار114132322427010008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14ثانوية الهالل المختلطةاحيائيغدير غازي مكطوف عفن114142322427010011

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية الهالل المختلطةاحيائيورود عدنان محسن خلف114152322427010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية النهروان المختلطةاحيائياالء احمد هاني حبيب114162322427011001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية النهروان المختلطةاحيائيايات حامد سياب دعاج114172322427011002

كلية العلوم/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية النهروان المختلطةاحيائياية محمد سياب دعاج114182322427011005

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية النهروان المختلطةاحيائيدعاء سالم غايب عبد هللا114192322427011010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية النهروان المختلطةاحيائيزهراء عقيل عبود حسين114202322427011014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية النهروان المختلطةاحيائيزهراء ناظم عايد حمزة114212322427011015

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0091.29اعدادية النهروان المختلطةاحيائيزينب خالد كميل جدي114222322427011016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية النهروان المختلطةاحيائيفاطمه كامل مجهول شعالن114232322427011021

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية النهروان المختلطةاحيائييسر حسين حتحوت زغير114242322427011030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيأسماء عقيل عبيد لفته114252322427012001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيافراح حمزه هويدي حسين114262322427012004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيايات ابراهيم حسن كاظم114272322427012006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل595.0085.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيايات عباس عبد هللا حسين114282322427012007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء614.0087.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيايات قصي بطران حميدي114292322427012008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيايناس كريم محمد مهلي114302322427012010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيبان عالوي عدنان هادي114312322427012012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيبتول جواد كاظم جغيل114322322427012013

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0065.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيتبارك حسام محسن جاسم114332322427012016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيخديجه صالح مهدي حسين114342322427012027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيديانا علي برهي عبيد114352322427012031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيراويه سعدون حسن مزعل114362322427012032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرباب حمزه محسن كاظم114372322427012033

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء536.0076.57اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء خضير هادي ابراهيم114382322427012036
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كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزينب علي دلي محيسن114392322427012038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيشيماء علي دلي محيسن114402322427012041

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيغفران باسم صالح مرعي114412322427012049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيغفران علي عاكول حسن114422322427012050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل605.0086.43اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيفاطمه عماد كامل نايف114432322427012055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمسار عثمان محسن جاسم114442322427012063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمعصومه عبار عبد زيد عمران114452322427012064

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86اعدادية الجماهير المختلطةاحيائينبأ اديب نوري عبد هللا114462322427012067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائينوال مهدي مبدر دوهان114472322427012068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائياالء يوسف عبد الحسن عيدان114482322427013002

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيبنين حمزه حسين موسى114492322427013003

كلية التمريض/جامعة بابل667.0095.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيرسل نصير عبد الكاظم كطيف114502322427013008

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيريتاج مضر ابراهيم رعد114512322427013009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزهراء حمزه عويد بعيوي114522322427013010

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزهراء عبد هللا كريم ذياب114532322427013012

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزهراء علي خضر حجيل114542322427013013

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزهراء علي وهيله جليب114552322427013014

كلية التربية/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزينب اديب صبر دويل114562322427013016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيسهى سالم جابر حسين114572322427013019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيفاطمه عباس كريم ذياب114582322427013021

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيفاطمه علي عدنان دويل114592322427013022

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيفرات عباس عبيد جاسم114602322427013024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيمروه محسن نور سلمان114612322427013025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية المرتضى المختلطةاحيائينور الهدى احمد كاظم جاسم114622322427013026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيورود محمد كاظم محمد114632322427013028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيوسن رافد جواد كاظم114642322427013029

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيرقيه جودي كاظم عبد هللا114652322427014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيزمن شاكر جمر ظاهر114662322427014006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل498.0071.14ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيزهراء مراد عبيس عبد114672322427014008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيزينب راهي جياد عسكر114682322427014009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0080.43ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيضالل محمد صكب عباس114692322427014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيفاطمه حسن عبود مجلي114702322427014011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيبنين عايد مجهول مطر114712322427015001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيرسل رحيم جربوع نصيري114722322427015006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيزينه فوزي محسن علي114732322427015009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيسماح فالح سلمان جلوب114742322427015010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيفاطمه حامد جواد عبود114752322427015014

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمنار رعد ابراهيم رعد114762322427015015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل621.0088.71ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائينبا سعد احمد حمزه114772322427015017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل591.0084.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيورود علي عوده شبيب114782322427015021

كلية التربية/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيآيات كاظم حميد كاظم114792322427016002

كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86ثانوية الحسينية المختلطةاحيائياسماء حمزه عبد مهدي114802322427016003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيبنين صافي مراد امين114812322427016004
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كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيتبارك غسان سعيد جبر114822322427016005

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيذكرى محمد هادي جاسم114832322427016007

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيرسل شوقي حامد عبد الحمزه114842322427016009

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيرهام ماجد علي سلطان114852322427016010

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزهراء عباس عبد مهدي114862322427016012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزهراء علوان صالح محمد114872322427016013

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيسوسن غيدان سعيد جبر114882322427016016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيطيبه عدنان حسين جاسم114892322427016018

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيفاطمه صالح هادي جاسم114902322427016020

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية سبأ المختلطةاحيائيايه علي عبد الخضر وناس114912322427017006

كلية العلوم/جامعة بابل621.0088.71اعدادية سبأ المختلطةاحيائيزهراء عالوي هادي ابو السود114922322427017009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية565.0080.71اعدادية سبأ المختلطةاحيائيزهراء كاظم نور كاظم114932322427017010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية سبأ المختلطةاحيائيسراب كاظم عبداالمير عبد العزيز114942322427017013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43اعدادية سبأ المختلطةاحيائيفاطمه طالب حنفوش حمادي114952322427017016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0080.14ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيآمنه سوادي كاظم مزهر114962322427018001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0069.29ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيديانا جابر حيال وناس114972322427018006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيزهراء حسين ويوي مزهر114982322427018008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيزهراء دوهان عبد حبيب114992322427018009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائينور هادي محمد عبد115002322427018012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588.0084.00ثانوية الفالح المختلطةاحيائيرقود عباس خضير حسن115012322427022002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية الفالح المختلطةاحيائيصبا غازي علوان حسين115022322427022004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائياية ثامر عباس ثكب115032322427023001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيبنين احمد محسن علي115042322427023002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيخديجة خير هللا كاظم جريان115052322427023004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل576.0082.29ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيزينب احمد كاظم جريان115062322427023007

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0094.43ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيزينب كاظم ناصر عبدعلي115072322427023009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيزينب كريم جاسم مطلب115082322427023010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيزينب كريم عبدعون عبدهللا115092322427023011

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيايات كاظم محمد حمود115102322427026001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيزينه صادق كاظم عبد الحسن115112322427026002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعذراء حامد راشد حمود115122322427026003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيفاطمة عباس جاسم جواد115132322427026004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيايه حسن عبيد كاظم115142322427027005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيزهره ظاهر خضير عباس115152322427027013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيساره لؤي فاضل حمزه115162322427027015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيفاطمه حيدر عبد الحمزه جياد115172322427027026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الحيدري المختلطةاحيائينرجس بشار هادي جاسم115182322427027031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية الحيدري المختلطةاحيائيهبه كامل عبطان شطب115192322427027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيايناس حيدر فضل كطاع115202322427028004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيجنات صباح سعدون محمد115212322427028005

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيرحمة حميد عبد محسن115222322427028006

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيرسل حيدر محمد كاظم115232322427028008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيكوثر ثامر مكطع موسى115242322427028012
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت603.0086.14ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمالك جبار سعود عبيد115252322427028014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل575.0082.14ثانوية االبتكار المختلطةاحيائينور رعد محمد كاظم115262322427028017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيهدى طالب جبار عبد الحسين115272322427028018

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيامنه فالح جبر مشعان115282322427029002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحنين مهدي خضير عبيس115292322427029004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحوراء ضياء علي كاظم115302322427029005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيخديجة خليل امير عيدان115312322427029007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيداليا محمد عبد الكاظم جالب115322322427029008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيدعاء سعيد راجي ماكان115332322427029010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب محمد شمير خضير115342322427029016

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيفاطمة احمد محمد حمادي115352322427029020

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيفاطمة محمود شاكر عمار115362322427029021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائينور الزهراء مؤيد جابر كاظم115372322427029023

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائينور الهدى سعد عبد الحسين موسى115382322427029024

كلية العلوم/جامعة بابل605.0086.43ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائينورة عباس هادي عبود115392322427029026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية االنفال المختلطةاحيائيرحاب عباس طالب فرحان115402322427030008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية االنفال المختلطةاحيائيزهراء ثامر حسن عبد هللا115412322427030009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية االنفال المختلطةاحيائيزينب حازم حسن جاسم115422322427030010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية االنفال المختلطةاحيائيغفران احمد علي كريم115432322427030016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية االنفال المختلطةاحيائيغفران محمد مجيد موسى115442322427030017

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57ثانوية االنفال المختلطةاحيائيفاطمه صادق جعفر عيال115452322427030018

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71ثانوية االنفال المختلطةاحيائيفاطمه عقيل عبد هللا زعيري115462322427030020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيبنين احمد لفته حداوي115472322427031001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيافراح جبار جودي محمد115482322427032003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0063.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيامنه عماد كاظم داود115492322427032004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيايمان محمد حيدر عبيد115502322427032007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0061.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيايمان محمد مرزه حميد115512322427032008

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيبتول عدي حمزه حسين115522322427032010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيبنين حمزه دلي عباس115532322427032012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء سمير كاظم ناجي115542322427032022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء عباس حمزه محمد115552322427032023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل600.0085.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب احمد شياع كريم115562322427032027

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب عبد الكاظم عبيس كاظم115572322427032030

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0079.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب هواري حسن عباس115582322427032033

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمة الزهراء حسين سلمان حسين115592322427032040

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء633.0090.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمة علي مالك كريم115602322427032043

كلية االثار/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه حسين شعالن عبد الحسن115612322427032045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيكوثر مرتضى عبد فيصل115622322427032049

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيمريم نجاح حسن عبد115632322427032051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية الطف المختلطةاحيائينبأ حسين سلمان حسين115642322427032053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الطف المختلطةاحيائينور الهدى علي عبد الحسين عبيس115652322427032054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية الطف المختلطةاحيائينور الهدى فاضل عبيس كاظم115662322427032055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57ثانوية الطف المختلطةاحيائينور محمد مالك عبد علي115672322427032056
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية الطف المختلطةاحيائينوره صدام حسين محيسن115682322427032058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيهدى حسين حيدر حمزه115692322427032059

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيهدى عماد كاظم داود115702322427032060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيوفاء طعمة حسين عبد115712322427032061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية االصول المختلطةاحيائيزهراء عالء عباس كاظم115722322427033005

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية االصول المختلطةاحيائيزهراء موحان غنام عبد115732322427033006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية االصول المختلطةاحيائيمريم عماد علي كاظم115742322427033009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية المدائن المختلطةاحيائيرقية راهي مياح جاسم115752322427034002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية المدائن المختلطةاحيائيزينب خالد رحيم كاظم115762322427034006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل618.0088.29ثانوية المدائن المختلطةاحيائيزينة نعمة كاظم حسين115772322427034007

كلية االثار/جامعة الكوفة427.0061.00ثانوية المدائن المختلطةاحيائيفاطمة ناظم وحيد حمادي115782322427034009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيايه احمد جابر جاسم115792322427035002

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيبنين عدنان مدير طره115802322427035005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيحوراء فاضل سميسم فزع115812322427035008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيزينب حسن جدعان ركاب115822322427035016

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيشيماء انصيف جاسم محمد115832322427035018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيغدير ماجد محيسن محمد115842322427035019

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيغفران حمزه عيدان صكبان115852322427035021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43ثانوية اسمرة المختلطةاحيائينبأ حسين رحيم حساني115862322427035025

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0064.14ثانوية اسمرة المختلطةاحيائينور الهدى خليل جواد عبد الحسين115872322427035026

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيوديان جبار مخيف شرير115882322427035030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيورود عامر حسين عبود115892322427035031

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية المناقب المختلطةاحيائياخالص عبد الزهره خليل برهان115902322427036001

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71ثانوية المناقب المختلطةاحيائيبتول جواد كاظم مشهد115912322427036002

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية المناقب المختلطةاحيائيبنين حامد مراد سلمان115922322427036003

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية المناقب المختلطةاحيائيمنار جواد مذكور دهام115932322427036007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57ثانوية المناقب المختلطةاحيائييقين عادل خليل برهان115942322427036009

كلية العلوم/جامعة بابل603.0086.14ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيشهد طالب جعيل سلمان115952322427037010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعبير مهند صالح حسن115962322427037011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيفاطمه عادل شعبان عبيد115972322427037015

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائينرجس حسين حبيب عبود115982322427037019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية التوحيد المختلطةاحيائييقين نهاد منغر عبيس115992322427037020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيزينب حسين جاسم عبد116002322427038003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيصهيل حسين حامد ابو حليل116012322427038005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيعهد فاضل سويف شالكه116022322427038006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0070.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيازهار حسن اسماعيل راجح116032322427039001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيايمان عثمان راهي عبدالحسين116042322427039007

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيبنين سليم كاظم محمد116052322427039010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية النخيل المختلطةاحيائيتكتم عبدالحسين حامد مظهر116062322427039012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحوراء جهاد عمار مكطوف116072322427039014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيرقيه حمزة حسين كرنوص116082322427039022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزهراء حاتم جاسم محمد116092322427039024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزهراء علي سربوت جاسم116102322427039027
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كلية العلوم/جامعة بابل612.0087.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزهراء نجم عبد االمير عبد الحسين116112322427039028

كلية العلوم/جامعة بابل608.0086.86ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزينب سعد محسن حسن116122322427039030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية النخيل المختلطةاحيائيفاطمه اركان كاظم جاسم116132322427039033

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء537.0076.71ثانوية االخوة المختلطةاحيائيآيه عباس حسين علي116142322427040001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية االخوة المختلطةاحيائيدعاء عبد الحسين علي حمزه116152322427040002

كلية العلوم/جامعة بابل623.0089.00ثانوية االخوة المختلطةاحيائيرفاه سلوان مرزه كريم116162322427040003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية االخوة المختلطةاحيائيزهراء احمد ماجد جواد116172322427040004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية االخوة المختلطةاحيائيزهراء لؤي حسن ابراهيم116182322427040006

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية االخوة المختلطةاحيائيزينب صدام حسين نايف116192322427040007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0080.00ثانوية االخوة المختلطةاحيائيشهد عبد الزهره ظاهر كاظم116202322427040009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمريم سالم اسماعيل علي116212322427040011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيبراء عالء حسين كاظم116222322427041001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيزهراء خالد رزاق حسن116232322427041004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيطيبة رعد جون حمزة116242322427041007

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيكوثر شرشاب حسين علي116252322427041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية الضحى المختلطةاحيائياسيل حسن كاظم دوش116262322427042001

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية الضحى المختلطةاحيائيبتول فالح هادي خضير116272322427042002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية الضحى المختلطةاحيائيتبارك احمد جاسم محمد116282322427042003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الضحى المختلطةاحيائيتقى محمد عبد الحمزه خضير116292322427042005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الضحى المختلطةاحيائيحوراء علي خضر كاظم116302322427042006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71ثانوية الضحى المختلطةاحيائيشهد ماجد حسين حسن116312322427042008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86ثانوية الضحى المختلطةاحيائيفاطمة مؤيد محسن نجيب116322322427042010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمريم ناصح علي عمران116332322427042011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية الضحى المختلطةاحيائينوره ناصر صالح مهدي116342322427042012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيحوراء سالم صاحب مجباس116352322427043002

كلية التربية/جامعة القادسية584.0083.43ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيزهراء عباس كاظم صالح116362322427043004

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيزينب حيدر حميزه امطير116372322427043005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيزينب عماد راجي حسون116382322427043006

كلية التربية/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيفاطمه كاظم ارهيف عبود116392322427043008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيانتظار هادي محمد عبد الحسين116402322427044002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل612.0087.43ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيبشرى سعدون عبيس جاسم116412322427044003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيحوراء سالم حمزه شعالن116422322427044005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيحوراء كاظم محمد حسين116432322427044006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيرقيه جاسم جبر علي116442322427044011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيرقيه حسن علي عبد الحسين116452322427044012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيزهراء سليم كاظم عبيس116462322427044015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيزينب رياض عبد االمير نعمان116472322427044016

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيشفاء هادي محمد عبد الحسين116482322427044019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيصبا طالب حميد عبد الحسين116492322427044022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيعلياء حليم كاظم عبيس116502322427044024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيفردوس صبار طالب عبد الرضا116512322427044030

كلية العلوم/جامعة بابل616.0088.00ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيهاجر شاكر نعمه حسين116522322427044033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0071.00ثانوية البقيع المختلطةاحيائيدينا غسان عبد السادة حبيب116532322427045003
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية البقيع المختلطةاحيائيزهراء علي خلف عبد الحسن116542322427045004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86ثانوية البقيع المختلطةاحيائيزينب حسن خناوي عبد116552322427045006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية البقيع المختلطةاحيائيزينب علي حديد كعيم116562322427045007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0062.00ثانوية البقيع المختلطةاحيائيكوثر عباس حمزه حبيب116572322427045009

كلية الصيدلة/جامعة بابل693.0099.00ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيالق حسن وحيد حسين116582322427046003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء584.0083.43ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيامنه عدنان كليف حسين116592322427046004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيبشرى صبيح حمزة حسين116602322427046005

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيدعاء مالك عبود عليوي116612322427046007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيرفل صدام عبد الرضا عبطان116622322427046008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل598.0085.43ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيرنده حميد ناصر حسين116632322427046009

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيمريم مالك عبود عليوي116642322427046016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الشهباء المختلطةاحيائياستبرق راضي فاهم صكبان116652322427047001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيتبارك حميد عبد الحمزه علوم116662322427047004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيحوراء عبد عون فاهم صكبان116672322427047005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيفاطمه صادق رحيم كاظم116682322427047011

كلية اآلداب/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيكلثوم ثامر جمام رشدان116692322427047012

كلية اآلداب/جامعة واسط477.0068.14ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيمروه ناجح عبد عيسى116702322427047014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل475.0067.86ثانوية االسراء المختلطةاحيائيايات علوان حسين عباس116712322427049001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية االسراء المختلطةاحيائيسمارة مبدر فاضل جابر116722322427049002

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71ثانوية االسراء المختلطةاحيائيفاطمة فائز خيري نوري116732322427049003

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل644.0092.00ثانوية االسراء المختلطةاحيائينورالهدى حيدر فاضل جابر116742322427049005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل513.0073.29ثانوية السهول المختلطةاحيائياالء جبار كاظم نصيف116752322427050003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية السهول المختلطةاحيائيانفال حسين غانم عبود116762322427050004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء623.0089.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيبنين نعمه مهدي عبد هللا116772322427050008

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية السهول المختلطةاحيائيتبارك عالء حسين صيهود116782322427050009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية السهول المختلطةاحيائيزهراء رائد حميد ناجي116792322427050017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيزينب عباس عبد الهادي ابراهيم116802322427050020

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0062.86ثانوية السهول المختلطةاحيائيطيبه مهند حسن هاتف116812322427050022

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية السهول المختلطةاحيائيغدير صاحب رحيم عاشور116822322427050023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل503.0071.86ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمه حسن خلفه موسى116832322427050024

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمه فارس كاظم وداعه116842322427050027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمه كاظم حمزه خنياب116852322427050028

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمه محمد شعالن عبد116862322427050029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية السهول المختلطةاحيائيكواكب وافي حسين ياسين116872322427050030

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية السهول المختلطةاحيائيكوثر ظاهر حبيب تركي116882322427050031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29ثانوية السهول المختلطةاحيائيمنار فارس نعمه شلتاغ116892322427050035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية التسامح المختلطةاحيائيايات عدي ياسين محمد116902322427051003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43ثانوية التسامح المختلطةاحيائيفاطمه حيدر اسحق طعمه116912322427051011

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء618.0088.29ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيايمان حامد كاظم عبدعلي116922322427053001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحوراء حميد مجيد كاظم116932322427053002

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيافراح رياض سلمان سهيل116942322427054001

كلية العلوم/جامعة بابل614.0087.71ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيبشائر مهدي هادي محمد116952322427054004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيرفالء طالب خلفه علي116962322427054010
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624.0089.14ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزهراء فايز خشف سهيل116972322427054013

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزهراء محمد دويج حمد116982322427054014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0070.43ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزهراء ميثم زغير سهيل116992322427054015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزهراء هادي حاتم محمد117002322427054016

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيلمى سامي منجي ضايع117012322427054018

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائيامل حسين ثويني فياض117022322427055001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0079.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائيايات عقيل ناجي غويم117032322427055003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل572.0081.71ثانوية العمادية المختلطةاحيائيايفان عباس حاكم حسين117042322427055004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيايمان رزاق شعالن خورشيد117052322427055006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية العمادية المختلطةاحيائيبنين عادل غضب شراد117062322427055008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية العمادية المختلطةاحيائيبنين مهدي عبد الحسين عباس117072322427055009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0062.14ثانوية العمادية المختلطةاحيائيبنين يوسف حمزة كاظم117082322427055010

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية العمادية المختلطةاحيائيتقى رحيم عبد علي عبد117092322427055012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيحوراء حسين فاضل حسين117102322427055013

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيزينب سالم جاسم كاظم117112322427055019

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء470.0067.14ثانوية العمادية المختلطةاحيائيسكينة اسماعيل عباس على هللا117122322427055023

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية العمادية المختلطةاحيائيفاطمه محمد حسين عطيه117132322427055025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0086.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيكوثر رحمان عبد الشهيد فرحان117142322427055026

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيكوثر عبد هللا عباس على هللا117152322427055027

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمروه جليل لطيف هميم117162322427055028

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمروه رحيم متعب تايه117172322427055029

كلية التمريض/جامعة بابل668.0095.43ثانوية العمادية المختلطةاحيائيميسم ياسر خضير على هللا117182322427055030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائينور ثامر سايب متعب117192322427055031

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيهاله معين خضير مخيف117202322427055032

كلية التمريض/جامعة بابل666.0095.14ثانوية العمادية المختلطةاحيائيهدى سعدي عباس حسين117212322427055033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية العمادية المختلطةاحيائيهناء حسين خضير على هللا117222322427055034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية البيادر المختلطةاحيائيبنين دبيس بادي جاسم117232322427058003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية البيادر المختلطةاحيائيبنين عالوي حسين عكيلي117242322427058004

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية البيادر المختلطةاحيائيخديجه محمد جوده علوان117252322427058005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل581.0083.00ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيتبارك فراس سرحان حسين117262322427060001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيساره عامر سعيد عوده117272322427060003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581.0083.00ثانوية االنبار المختلطةاحيائيايات خليل مالك محمد117282322427061002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0082.86ثانوية االنبار المختلطةاحيائياية حامد سرهيد كريم117292322427061003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية االنبار المختلطةاحيائيبنين فايز مروح كطيف117302322427061004

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية االنبار المختلطةاحيائيزينب حميد كتاب سالم117312322427061007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمريم اسماعيل مروح كطيف117322322427061009

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية االنبار المختلطةاحيائينبأ رياض حسن شناوة117332322427061012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيتبارك باسم زكي حافظ117342322427062001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيزهراء حيدر حسين شمير117352322427062003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيزهراء خادم خليدان راهي117362322427062004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0084.14ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيزينب باسم خليدان راهي117372322427062005

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيرساله رحيم سلطان منصور117382322427063005

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيزهراء حمزة حسن جاسم117392322427063007
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل496.0070.86ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيزهراء رزاق جليل حسن117402322427063008

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيشروق عزيز صاحب عيسى117412322427063009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعذراء خضير عباس حسون117422322427063010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيكوثر رائد عباس حسون117432322427063013

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71الخارجياتاحيائيازهار حيدر عبيس دحام117442322428050011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57الخارجياتاحيائياشواق صالح ابراهيم عيدان117452322428050028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14الخارجياتاحيائياالء حيدر عبيد هاني117462322428050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71الخارجياتاحيائياميرة محمد عباس مطرود117472322428050050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43الخارجياتاحيائيايمان جعفر عباس سلطان117482322428050070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86الخارجياتاحيائيايه حافظ محمد عميره117492322428050078

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29الخارجياتاحيائيايه عبد الكريم عبدالكاظم جالب117502322428050079

كلية التربية األساسية/جامعة بابل540.0077.14الخارجياتاحيائيبنين احمد نعيم موسى117512322428050094

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43الخارجياتاحيائيبنين ميثم علي عبد اليمة117522322428050104

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00الخارجياتاحيائيحوراء علي هالل شنان117532322428050138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57الخارجياتاحيائيدعاء جميل محمد جميل117542322428050152

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0078.71الخارجياتاحيائيدينا رزاق علي ميثم117552322428050158

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل551.0078.71الخارجياتاحيائيرؤى عباس فاضل خلف117562322428050169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0084.57الخارجياتاحيائيرقيه كاظم شنان عبدالسيد117572322428050195

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط527.0075.29الخارجياتاحيائيزينب جعفر ياسين فالح117582322428050235

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة520.0074.29الخارجياتاحيائيزينب حسين علي حسين117592322428050237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14الخارجياتاحيائيزينب رضا هاشم عبد السادة117602322428050240

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية464.0066.29الخارجياتاحيائيزينب سلمان عبد مهدي117612322428050242

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00الخارجياتاحيائيزينب فالح مرزة علي117622322428050249

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14الخارجياتاحيائيسارة عامر حسين محسن117632322428050268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43الخارجياتاحيائيساره فالح عبد الهادي حمزه117642322428050275

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14الخارجياتاحيائيساره كامل عبيد راشد117652322428050276

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43الخارجياتاحيائيشذى حمزه خضير عناد117662322428050304

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00الخارجياتاحيائيشهد عباس كريم حسين117672322428050308

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29الخارجياتاحيائيصفا عامر محمدعلي عاشور117682322428050318

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43الخارجياتاحيائيصفا كريم جبر مزعل117692322428050319

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43الخارجياتاحيائيضحى عقيل عبد فراس117702322428050324

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57الخارجياتاحيائيعلياء محمد محسن عوده117712322428050349

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00الخارجياتاحيائيفاطمة حسين مطلب سويدان117722322428050372

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29الخارجياتاحيائيفاطمة فالح مرزة علي117732322428050384

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57الخارجياتاحيائيفاطمه عبد الزهره حسن عاشور117742322428050396

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57الخارجياتاحيائيمروة محمد وحيد عبد117752322428050420

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71الخارجياتاحيائيمريم ميثم عبدالرزاق مجيد117762322428050435

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71الخارجياتاحيائيمنار عادل حاكم جاسم117772322428050441

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل577.0082.43الخارجياتاحيائينرجس صادق حسين عالوي117782322428050461

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86الخارجياتاحيائينور احمد حمزه عداي117792322428050468

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14الخارجياتاحيائينور الهدى غازي عبد االمير عبيد117802322428050470

كلية القانون/جامعة بابل603.0086.14الخارجياتاحيائينور خالد رشاك لفته117812322428050476

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86الخارجياتاحيائينور فاضل حسون جبار117822322428050494
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كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29الخارجياتاحيائيهدى خالد هاشم كاظم117832322428050526

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71الخارجياتاحيائياسيل فالح عبد الحسين كريم117842322428050555

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57الخارجياتاحيائيرند عماد عبد الغني صالح117852322428050557

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن حاذور حمزه117862322511001002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيحسين ضياء عباس علي117872322511001007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمعتز علي حسين فرحان117882322511001016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقييوسف وصفي يوسف حاتم117892322511001017

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء686.0098.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيامير عبد الحسين عبد علي حسن117902322511002004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل489.0069.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن سجاد حسين كاطع117912322511002009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن علي ابراهيم حسين117922322511002010

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل514.0073.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسين ذو الفقار عبد هللا علي117932322511002013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل595.0085.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسين ماجد محمد سلمان117942322511002015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيزيد عالوي عبد هللا محمد علي117952322511002026

كلية العلوم/جامعة بابل619.0088.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعبد هللا رفعت سعدون حميد117962322511002040

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعبد هللا عدي حسين كاظم117972322511002042

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0069.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي احمد جبار رشك117982322511002045

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0095.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي حسين حسون محمد117992322511002049

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء536.0076.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي محمد رضا حمزه118002322511002059

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0074.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيفرات عماد جواد كاظم118012322511002061

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد باسم حسين حمزه118022322511002063

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى482.0068.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد حسن طارق عبيس مرزوك118032322511002066

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل517.0073.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد عماد وهاب شاكر118042322511002068

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد مخلف عوده كباشي118052322511002070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0066.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمرتضى علي عباس حسن118062322511002074

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمسلم ميثم غازي شطنان118072322511002079

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمصطفى جعفر عبد الكريم جواد118082322511002080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمصطفى حيدر جابر حمزه118092322511002081

كلية العلوم/جامعة بابل495.0070.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمصطفى سعد عبد االمير اسماعيل118102322511002082

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة464.0066.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمهند ميثم عبد زيد عبد118112322511002085

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد حيدر صادق حمد118122322511003002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد فيصل شده حبيب118132322511003003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0065.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيباسل اديب عدنان عبد العزيز118142322511003011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسن هادي عبد الزهره غالب118152322511003017

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء455.0065.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين جاسم عليوي سلمان118162322511003020

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين حيدر فاضل عباس118172322511003021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر علي جواد عبيد118182322511003027

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيزيد حيدر علي نور118192322511003029

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء627.0089.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيزيد محمد صمد مجيد118202322511003031

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد االمير رشيد118212322511003035

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسيف حيدر هالل علي118222322511003036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسيف عدنان حاتم كاظم118232322511003037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعبد هللا عامر لوزان محمد118242322511003042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي احمد حسن عبد العباس118252322511003045
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية592.0084.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي نعمه حسين عذاب118262322511003051

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار661.0094.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي وسام يحيى عزيز118272322511003052

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار فاضل ابراهيم خليل118282322511003056

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد زكي احمد حنتوش118292322511003057

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد ميثم راجي علوان118302322511003061

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل680.0097.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى عمار سعيد حسين118312322511003062

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمسلم عقيل محيسن حسين118322322511003064

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسن كاظم118332322511003066

كلية العلوم/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمهيمن علي حدود حسين118342322511003069

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيجعفر نبيل ابراهيم حسين118352322511004009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسين احمد عبيس عبود118362322511004013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسين علي هاشم راضي118372322511004018

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحيدر محمد خضير عباس118382322511004023

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي الرضا سعد عيدان مزعل118392322511004035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي خالد عبد العباس سكر118402322511004038

كلية العلوم/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي رسول مطر محمد118412322511004039

كلية العلوم/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي نبيل حفظي جواد118422322511004041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمختار حسين كاظم فيروز118432322511004046

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقياحمد اسامه علي محمد118442322511005001

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقياحمد خالد جاسم محمد علي118452322511005003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقياكرم حكمت علي حسين118462322511005005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيالحسن عدي صاحب حمزه118472322511005006

كلية العلوم/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيحسن ميثم كاظم جاسم118482322511005010

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء454.0064.86اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيزين العابدين احمد سامي يوسف118492322511005020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسين علوان118502322511005024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعبد المالك حامد عبيد عبد الحسين118512322511005025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي محمد ابراهيم حسين118522322511005031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد جبار سليم عباس118532322511005035

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد حسين علي عبيد118542322511005037

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد عقيل تركي حسين118552322511007003

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد غيث حسن علي118562322511007005

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء423.0060.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير عدي صاحب راضي118572322511007008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير مازن كريم علي118582322511007010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيايهم احمد سليم علي118592322511007011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0063.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيباقر عمار عبد الحسين مهدي118602322511007013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيبراء رافد شهيد محسن118612322511007014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيجعفر عباس فاضل صبري118622322511007015

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء453.0064.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحارث حيدر طارق جاسم118632322511007016

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسن بهاء عبد االمير حسين118642322511007018

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسنين فاضل كاظم راضي118652322511007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين احمد نايف محيسن118662322511007026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين اياد هادي وحودي118672322511007027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل657.0093.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين ليث صبحي حسن118682322511007033
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قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر حازم عبد الجبار عبد هللا118692322511007035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر محمد هادي عرط118702322511007038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزيد محمد سعدون عطيه118712322511007042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزيد هاشم صاحب عمران118722322511007043

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزين العابدين عالء محمد جعفر ناجي118732322511007044

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزين العابدين محمد علي حسن118742322511007045

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد اشرف كميل حميد118752322511007046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعباس عبد الحمزه شنابه حميد118762322511007051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء420.0060.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحمن سنان عماد الدين محمود118772322511007052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0063.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم دحام118782322511007055

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد خضير118792322511007061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا مصعب جعفر نايف118802322511007065

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد اسامه عباس محمد118812322511007081

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد حيدر عيسى والي118822322511007084

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد رضا علي حميد عبد الشهيد118832322511007085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل521.0074.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عمر مزهر محمد118842322511007091

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى احمد سعيد عبد118852322511007098

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل504.0072.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى حسام حسن نجدي118862322511007099

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0095.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى قحطان محمود مظلوم118872322511007103

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر فراس إبراهيم حسين118882322511007110

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمهند قاسم تايه داود118892322511007112

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقييوسف اياد شعبان محيسن118902322511007116

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقييونس موفق محمود عبود118912322511007119

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيابراهيم عامر محمد عبود118922322511008002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل620.0088.57اعدادية المحاويل للبنينتطبيقياحمد علي عبيد زبار118932322511008005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية المحاويل للبنينتطبيقياحمد مهدي عبيد مطلب118942322511008006

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية المحاويل للبنينتطبيقياسامه سمير خضر مظلوم118952322511008007

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0092.29اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيالمختار عادل نجم عبيد118962322511008008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0089.57اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحسين عدنان روميل خضير118972322511008014

كلية العلوم/جامعة بابل496.0070.86اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيزيد حمزه ناصر عيدان118982322511008017

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0070.00اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيزيد ميثاق عبد األمير جباره118992322511008018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل598.0085.43اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيسجاد هيثم ابراهيم دويج119002322511008022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء حميد ساجت119012322511008030

كلية القانون/جامعة بابل519.0074.14اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد غسان حمزه زيدان119022322511008042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمصطفى كاظم عليوي هلوس119032322511008046

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمصطفى كريم سلمان دليمي119042322511008047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل640.0091.43اعدادية المسيب للبنينتطبيقيابراهيم سعد علي حسين119052322511009001

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية المسيب للبنينتطبيقيابراهيم غزوان خلف منصور119062322511009002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71اعدادية المسيب للبنينتطبيقياحمد سالم حسين سلمان119072322511009003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المسيب للبنينتطبيقياحمد عايد جواد متعب119082322511009004

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0067.86اعدادية المسيب للبنينتطبيقيازهر بهاء زهير حنتوش119092322511009006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية المسيب للبنينتطبيقيجاسم جواد عبد الكاظم حميد119102322511009010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسام عامر موسى فاضل119112322511009012
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسين حمزه محمد حمزه119122322511009018

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسين رحيم عسل محيميد119132322511009019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسين علي حسين جاسم119142322511009022

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسين محمود عبد علي خضير119152322511009025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية المسيب للبنينتطبيقيزين العابدين علي عامر عيسى119162322511009031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعباس مهدي عباس جاسم119172322511009035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل626.0089.43اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعلي خالد عبد النبي عباس119182322511009037

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعلي عدنان محمد جاسم119192322511009038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية المسيب للبنينتطبيقيكرار حيدر ابراهيم علي119202322511009047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد باقر كريم كاظم كريم119212322511009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0064.00اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد سلمان داود نايل119222322511009052

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد علي ماجد عزيز احمد119232322511009055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمصطفى حسن عبد خضير119242322511009057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمصطفى كاظم عبد هللا علي119252322511009059

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية المسيب للبنينتطبيقيوسام مقداد غضبان فارس119262322511009063

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية المسيب للبنينتطبيقيياسر اسماعيل زغير عباس119272322511009064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية المسيب للبنينتطبيقييونس محمد مرزه حمزه119282322511009066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14اعدادية المشروع للبنينتطبيقيحيدر علي محمد جاسم119292322511010002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0060.14اعدادية المشروع للبنينتطبيقيرضوان احمد محمد بستان119302322511010003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية المشروع للبنينتطبيقيسجاد حسين علي احمد119312322511010004

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية المشروع للبنينتطبيقيسجاد محمد علي زيدان119322322511010006

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعباس عبد المجيد محسن فنجان119332322511010009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعلي ستار سليمان عسل119342322511010017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط577.0082.43اعدادية المشروع للبنينتطبيقيمرتضى ناظم سلمان جبر119352322511010022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقياحمد عادل سلمان سعيد119362322511012002

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء439.0062.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيامير خالد زكي كاظم119372322511012003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيامير علي صابر رشيد119382322511012004

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل512.0073.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيباقر ابراهيم عبد هللا سعيد119392322511012005

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيبهاء علي عبد هللا سعيد119402322511012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين عبد االمير عبد الحسين طالب119412322511012008

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيضرغام نشأت فاضل سماوي119422322511012020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر محمد عمران119432322511012022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل593.0084.71اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعبد هللا عباس عبد هللا حيال119442322511012023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء421.0060.14اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي احمد جاسم حسين119452322511012025

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي حسين عبد فزع جنجر119462322511012027

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل623.0089.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد فزع جنجر119472322511012030

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي وسام داخل عبد119482322511012033

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمحمد علي باسم محمد119492322511012038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمصطفى اياد علوان جدوع119502322511012040

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمقداد جواد كطران كاظم119512322511012044

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية البيان للبنينتطبيقيأمجد هيثم عادل هادي119522322511014002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل589.0084.14اعدادية البيان للبنينتطبيقياحمد حامد عبد الحسين هاشم119532322511014004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء438.0062.57اعدادية البيان للبنينتطبيقيامير سالم حسن راضي119542322511014007

298 من 278صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيامير علي حسين جاسم119552322511014008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل518.0074.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسين عزيز عبيد علو119562322511014014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسين عالء هاشم عبد119572322511014016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0063.86اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسين فوزي هاشم مرزه119582322511014017

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيحيدر عادل سلمان حسين119592322511014020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية البيان للبنينتطبيقيحيدر عبيس فاضل عبد المحسن119602322511014021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء553.0079.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيسجاد سعد خضير كاظم119612322511014026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية البيان للبنينتطبيقيسجاد محمد عمران عطيه119622322511014027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل546.0078.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيعبد هللا حسن هادي عبد هللا119632322511014029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية البيان للبنينتطبيقيعبد هللا عادل نصيف جاسم119642322511014032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0063.71اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي احمد كاظم عنجور119652322511014033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي بديع عزيز هاشم119662322511014034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي جابر زهير عبد119672322511014035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي جمال عبد الكاظم علي119682322511014036

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي والي هاشم عبد119692322511014042

كلية العلوم/جامعة بابل505.0072.14اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد المنتظر احمد نعمه عبد العباس119702322511014044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد داخل جواد كاظم119712322511014046

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد صبيح عبد االمير شخير119722322511014047

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0064.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد طالب عبد الواحد عبد العباس119732322511014048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد علي سدخان يونس119742322511014049

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل595.0085.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيمحمد كرار طاهر حسون119752322511014051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيمرتضى سمير موجد علي119762322511014052

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0067.57اعدادية البيان للبنينتطبيقيمسلم عقيل رضا حسين119772322511014053

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0077.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيهادي محمد عبد الحسين هاشم119782322511014058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية البيان للبنينتطبيقييوسف عبيس هاشم لفته119792322511014060

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية السدة للبنينتطبيقيامير عبد هللا حسين دريب119802322511016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00اعدادية السدة للبنينتطبيقيباقر رائد نصيف جاسم119812322511016003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية السدة للبنينتطبيقيباقر نعمان صاحب راضي119822322511016004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل537.0076.71اعدادية السدة للبنينتطبيقيعباس مؤيد عباس عبيد119832322511016009

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية السدة للبنينتطبيقيعبد هللا عزيز جاسم حسن119842322511016010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0064.00اعدادية السدة للبنينتطبيقيعلي حسن سعيد حسين119852322511016011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل446.0063.71اعدادية السدة للبنينتطبيقيعلي صفاء صاحب خضير119862322511016014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية السدة للبنينتطبيقيغسان حاتم صالح ردام119872322511016015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية السدة للبنينتطبيقيمصطفى رياض عبد االمير ولي119882322511016017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71اعدادية المدحتية للبنينتطبيقياحمد عبد الرضا عنان سوير119892322511017001

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء543.0077.57اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعباس حسن هادي داود119902322511017010

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعباس موسى ابو الروك عبد119912322511017012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0063.71اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي خالد منصور عبيد119922322511017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي محمد كريم مدب119932322511017016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد بهاء الدين محمد كاطع119942322511017017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد طالب عليوي حسن119952322511017018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0061.00اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمرتضى محمود عبد الحسن فاضل119962322511017020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل603.0086.14ثانوية الدستور للبنينتطبيقياحمد عقيل عبيس سلمان119972322511018002
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كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الدستور للبنينتطبيقيامجد صادق عبد الرحيم حمود119982322511018003

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43ثانوية الدستور للبنينتطبيقيجواد محمد صاحب مصحب119992322511018007

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية الدستور للبنينتطبيقيحسين احمد كامل عبد الحسين120002322511018011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية الدستور للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم حسين120012322511018014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57ثانوية الدستور للبنينتطبيقيرضا علي عبد المحسن حسن120022322511018016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل658.0094.00ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعباس جمعه عوده ماضي120032322511018020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعبد هللا ايسر مزهر مدب120042322511018021

كلية العلوم/جامعة بابل545.0077.86ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعلي احمد حاتم علي120052322511018022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعلي نصير غانم عبد الكاظم120062322511018028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0076.86ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمحمد عباس عيدان كاظم120072322511018031

كلية العلوم/جامعة القادسية516.0073.71ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمهيمن سامي خضير محسن120082322511018034

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0091.00ثانوية الدستور للبنينتطبيقييوسف جعفر مهدي جبر120092322511018036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقياحمد عقيل صبار عباس120102322511019002

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمحمد االمير عائد كاظم محمد120112322511019006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمرتضى حامد مجيد موسى120122322511019007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد اسالم صالح الدين عبود120132322511020002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد رزاق عبادي مهدي120142322511020003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد ضياء جواد كاظم120152322511020004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الحلة للبنينتطبيقيامير احمد علي رضا120162322511020005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت521.0074.43اعدادية الحلة للبنينتطبيقيامير علي عباس مكي120172322511020007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الحلة للبنينتطبيقيبالل حامد هادي عبيد120182322511020009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسن اركان يوسف نايف120192322511020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0063.29اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسن علي حسن صالح120202322511020014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسنين مصطفى حمزه شاكر120212322511020016

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسنين وليد حميد رشيد120222322511020017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد عباس120232322511020018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين كاظم عبد زيد جواد120242322511020021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0063.43اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين ماهر معين زيدان120252322511020022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحيدر احسان كاظم علي120262322511020023

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحيدر صفاء غني محمد120272322511020025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل666.0095.14اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحيدر عالء الدين عدنان عبد االمير120282322511020026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الحلة للبنينتطبيقيزيد احمد ناصر حسين120292322511020027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الحلة للبنينتطبيقيزين العابدين خالد مرزه حمزه120302322511020028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد فائز علي رضا120312322511020030

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل668.0095.43اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد وليد مجيد عبد الحسين120322322511020032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسرمد بشار صباح عبود120332322511020033

كلية القانون/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعباس رائد تركي ضيدان120342322511020038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0064.29اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد العزيز حيدر مهدي جواد120352322511020040

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم عبيد سلمان120362322511020041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل593.0084.71اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعز الدين رائد محمد ابو شوك120372322511020045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي اسالم صالح الدين عبود120382322511020046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل595.0085.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي السجاد صادق حسن عبيد120392322511020047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.0068.57اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي رعد عبيد نهابه120402322511020051
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي عزت عبيد عيدان120412322511020053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي محسن حسن عبد120422322511020056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل424.0060.57اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي هادي محمد جواد منسي120432322511020058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي وضاح فالح امين120442322511020059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الحلة للبنينتطبيقيغيث ماضي جبور جاسم120452322511020060

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل560.0080.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيقاسم راسم قاسم سعود120462322511020061

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598.0085.43اعدادية الحلة للبنينتطبيقيقاسم محمد فالح مهدي120472322511020062

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد حسام محسن امانه120482322511020069

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0072.86اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد حمزه خليل رضا120492322511020071

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء459.0065.57اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمرتضى حيدر عبد جعفر120502322511020082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمد علي أحمد120512322511020083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى صفاء تحسين محسن120522322511020084

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد زيد ابراهيم120532322511020087

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية بيروت للبنينتطبيقياحمد حميد شمران نايف120542322511021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية بيروت للبنينتطبيقيحسين سعد حسين ابراهيم120552322511021005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل493.0070.43ثانوية بيروت للبنينتطبيقيحسين هادي فاضل محمد120562322511021006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية بيروت للبنينتطبيقيسيف حسن هادي ناصر120572322511021009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعباس محمد كاظم حسون120582322511021012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعلي عبد االمير عليوي محمد120592322511021015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية بيروت للبنينتطبيقيكاظم حسين كاظم بدير120602322511021017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية بيروت للبنينتطبيقيكرار حسين حبيب حسين120612322511021018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية بيروت للبنينتطبيقيماجد منير فارس خضير120622322511021019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية بيروت للبنينتطبيقيمنتظر عالء صاحب حمزة120632322511021027

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل620.0088.57ثانوية بيروت للبنينتطبيقيمنتظر محسن جاسم دانة120642322511021028

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية بيروت للبنينتطبيقييونس خالد ناهي مطلب120652322511021031

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل510.0072.86اعدادية حطين للبنينتطبيقياحمد هيثم احمد طاهر120662322511022001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية حطين للبنينتطبيقيامير يامر نعمه عطيه120672322511022003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية حطين للبنينتطبيقيسليم قيس جاسم ناصر120682322511022009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية حطين للبنينتطبيقيعبد هللا حامد مجيد حميد120692322511022012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية حطين للبنينتطبيقيعبد هللا خيري نايف محمد120702322511022013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية حطين للبنينتطبيقيعلي حسن يوسف شاهر120712322511022014

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية حطين للبنينتطبيقيمحمد قاسم عباس كاظم120722322511022022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية العامل للبنينتطبيقيسجاد احمد محمد عبد علي120732322511023004

كلية العلوم/جامعة النهرين502.0071.71ثانوية العامل للبنينتطبيقيسجاد عباس حمزه كاظم120742322511023005

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي احمد كريم جميل120752322511023010

كلية القانون/جامعة بابل512.0073.14ثانوية العامل للبنينتطبيقيمحمد نصيف جاسم حمد120762322511023013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم513.0073.29ثانوية العامل للبنينتطبيقيمحمد وليد سلمان محمد120772322511023014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية الصديق للبنينتطبيقيحارث عباس كاظم عباس120782322511024003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية الصديق للبنينتطبيقيحسين علي هادي عبود120792322511024004

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الصديق للبنينتطبيقيزيد علي قاسم عبيد120802322511024008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية الصديق للبنينتطبيقيسجاد عدنان حميد نجم120812322511024010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق سلمان عبد الكاظم120822322511024016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمؤمل سرمد حسون سلمان120832322511024019

298 من 281صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى علي جاسم جليوي120842322511024021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمقتدى حيدر محمد عيسى120852322511024023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمنتظر عمار علي جواد120862322511024024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء437.0062.43ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد قيس عبد الكاظم عبد120872322511025001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل511.0073.00ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيامير فاضل عباس علي120882322511025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية420.0060.00ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي حسن محراث محمد120892322511025007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد حسن محراث محمد120902322511025012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية السجاد للبنينتطبيقياحمد حميد عبد علي رشيد120912322511027001

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية السجاد للبنينتطبيقياحمد طارش عباس علي120922322511027002

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسن عبد هللا عاشور حسون120932322511027009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسن علي كاظم مغير120942322511027010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسن فراس عبد العالي حسن120952322511027011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسين عالوي محمد عدوان120962322511027015

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد703.00100.43اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعبد هللا حسين محمد نطاح120972322511027022

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم صحن فرحان120982322511027023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمجتبى عمار فهمي ابراهيم120992322511027030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية السجاد للبنينتطبيقييوسف محمد عبد زيد علوان121002322511027038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الكفل للبنينتطبيقياحمد علي فضاله عليوي121012322511028001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحسين عامر عليوي مجبل121022322511028007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل509.0072.71اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحيدر محسن محمد جاسم121032322511028009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان663.0094.71اعدادية الكفل للبنينتطبيقيصادق عبد االمير خضر سعد121042322511028014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل566.0080.86اعدادية الكفل للبنينتطبيقيعلي تايه عبد حمود121052322511028017

كلية العلوم/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الكفل للبنينتطبيقيعماد عظيم كاظم نجم121062322511028018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمحمد الباقر مالك فاضل حسن121072322511028022

كلية التربية/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسين ريس121082322511028026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمصطفى جعفر علي محمد121092322511028027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الكفل للبنينتطبيقينوح حسين كنوص هيلي121102322511028031

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية الكفل للبنينتطبيقينوري صباح نعمه خلف121112322511028032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86اعدادية النيل للبنينتطبيقياثير كاظم مياح رذاله121122322511029001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية النيل للبنينتطبيقيايمن مهند عامر عطيه121132322511029003

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيحسين عباس حسين جعيفر121142322511029009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية النيل للبنينتطبيقيحسين علي جواد كاظم121152322511029011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية النيل للبنينتطبيقيحمزه ناهض جواد حمود121162322511029012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية النيل للبنينتطبيقيحيدر الكرار مظهر عبد الحسن نجم121172322511029013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14اعدادية النيل للبنينتطبيقيحيدر حسين عيدان جاسم121182322511029014

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيزيد علي هادي زبار121192322511029017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيزين العابدين حيدر حداوي حسون121202322511029018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيسجاد خشان كاظم مهاوش121212322511029020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية النيل للبنينتطبيقيسجاد زاهد سامي سليم121222322511029021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيعباس رحيم علي حمزه121232322511029023

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا رعد رمضان خماس121242322511029024

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي صباح عبيد حسن121252322511029030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي عليوي حسين باجي121262322511029031
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيفاضل عباس محسن محمد121272322511029032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط579.0082.71اعدادية النيل للبنينتطبيقيكرار فوزي باجي فيدي121282322511029033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية النيل للبنينتطبيقيكريم حسين دبيس جمر121292322511029034

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيماجد عبد هللا ناجي خليف121302322511029035

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية النيل للبنينتطبيقيمقتدى فتاح خضير حسن121312322511029041

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل685.0097.86اعدادية النيل للبنينتطبيقييوسف بشير مجيد كريم121322322511029042

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.0096.71اعدادية النيل للبنينتطبيقييوسف معروف محسن داود121332322511029043

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقياحمد رزاق عبيس علي121342322511031002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيسيف غسان عدنان راجي121352322511031014

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيطه ياسين طه حبي121362322511031016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيعلي عباس عبيد شندول121372322511031026

كلية العلوم/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيعلي محمد علوان لوتي121382322511031027

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمحمد علي عباس حسين عليوي121392322511031032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عباس هادي121402322511031038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيامير عباس كاظم رحيم121412322511032002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحسين عزيز حمزه شاهر121422322511032009

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل517.0073.86اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم علي121432322511032011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل619.0088.43اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيزيد حسون عليوي نزاري121442322511032013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيزين العابدين عبيد حمزه مظلوم121452322511032015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل488.0069.71اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسجاد ماجد عبد الصاحب طالب121462322511032016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل442.0063.14اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسجاد موسى عمران راضي121472322511032018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيصادق قحطان كريم هجول121482322511032019

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل538.0076.86اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيطاهر محمد عاروض شناوه121492322511032020

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر صادق عمران121502322511032023

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيعقيل علي طه عبد هللا121512322511032025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل445.0063.57اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد زيد نصر هللا121522322511032027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل559.0079.86اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيعلي عبد العظيم بشيش جاسم121532322511032030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيفضل حمزه عليوي ناصر121542322511032034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0068.71اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيكرار حيدر مرزه جبر121552322511032035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمحمد عادل محمد هاشم121562322511032040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمرتضى حسين سبتي عبد علي121572322511032042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل553.0079.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمرتضى قاسم حسين عالوي121582322511032044

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل504.0072.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمصطفى احمد علي محسن121592322511032045

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل550.0078.57اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمصطفى علي فالح حسن121602322511032046

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل552.0078.86اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيياسر عباس منجي عباس121612322511032049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل591.0084.43اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقييونس توفيق كاظم موسى121622322511032050

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد عالء غني مرزوك121632322511034002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد غالب شياع راضي121642322511034003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية557.0079.57اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيامير عامر حليم حمود121652322511034006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيامير عباس كاظم سايع121662322511034007

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن حسين حسن محسن121672322511034010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين يحيى بدري دخيل121682322511034014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيليث ثائر حاتم هادي121692322511034028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0071.43اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيماهر عباس خضر نايف121702322511034029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد جالل حسام جليل121712322511034030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0063.57اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد حسن عمران جله121722322511034031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل560.0080.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد منير عبد هللا فليح121732322511034034

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء451.0064.43اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمرتضى عدي حاتم جبر121742322511034035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمصطفى باسل مراد عبد االمير121752322511034039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمصطفى عقيل ضبع حمود121762322511034041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيياسر عزيز عباس كاظم121772322511034046

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسن مخيف عبد مخيف121782322511037006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسين هادي عالوي حسين121792322511037010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل630.0090.00ثانوية الباقر للبنينتطبيقيعلي داخل غاني عمران121802322511037017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمحمد حمزه كاظم عناد121812322511037020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمرتضى احمد علي مهدي121822322511037022

كلية العلوم/جامعة بابل499.0071.29ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمنتظر محمد سليم سرهيد121832322511037023

كلية التربية/جامعة سامراء472.0067.43اعدادية كوثا للبنينتطبيقياحمد رياض غازي عبيد121842322511040002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسين جليل عبد فهد121852322511040005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسين فاضل عبيد زعال121862322511040007

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0068.29اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحيدر نذير عبيد عبد121872322511040012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0064.57اعدادية كوثا للبنينتطبيقيزيد هالل ساجت سهيل121882322511040014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية كوثا للبنينتطبيقيطه عقيل مراد كاظم121892322511040016

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية كوثا للبنينتطبيقيعباس رعد حامد عبيد121902322511040017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية كوثا للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد عمران حسن121912322511040018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية كوثا للبنينتطبيقيعلي حيدر زعال عويد121922322511040021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية كوثا للبنينتطبيقيمرتضى محمد علي سلمان121932322511040031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية كوثا للبنينتطبيقيوسام موازي مطر منادر121942322511040034

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسنين رافع هادي نايف121952322511041004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسين اسعد كبروت صاحب121962322511041005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسين حسام كاظم عباس121972322511041006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسين كاظم سعيد علي121982322511041009

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيسجاد محمد هادي كاظم121992322511041010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعباس فارس شالل علي122002322511041012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعبد هللا حامد خلف مطر122012322511041014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعلي حيدر طاهر سعيد122022322511041017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل524.0074.86اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعمار عزيز سلمان جبر122032322511041021

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمحمد جبار عبد هللا كاظم122042322511041023

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل491.0070.14اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمحمد حسن علي رضا122052322511041024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل601.0085.86اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمرتضى حسين خلف عباس122062322511041028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمرتضى حيدر كيلو حاشوش122072322511041029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمرتضى سمير عبيد عمران122082322511041030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمرتضى مهدي سعدون سلمان122092322511041032

كلية العلوم/جامعة بابل511.0073.00اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحسنين حاتم عبد العظيم عبد هللا122102322511047003

كلية العلوم/جامعة بابل499.0071.29اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحسنين شريف جاسم محمد122112322511047004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحيدر محمد ابراهيم عبد الساده122122322511047005
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحيدر ميثم حسن عبد الحسين122132322511047006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الطبري للبنينتطبيقيسجاد خالد عبيد فرهود122142322511047010

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية الطبري للبنينتطبيقيصادق ذياب جبر ترف122152322511047011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية الطبري للبنينتطبيقيقاسم حسن وحيد عبد علي122162322511047014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية الطبري للبنينتطبيقيمصطفى أحميد خشان شعالن122172322511047017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل491.0070.14اعدادية الطبري للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الحمزه ناجي122182322511047021

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577.0082.43ثانوية التراث للبنينتطبيقياحمد علي اسماعيل شياع122192322511050001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء426.0060.86ثانوية التراث للبنينتطبيقيباسم فالح حسن غنيم122202322511050002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57ثانوية التراث للبنينتطبيقيحسن محمد كريم حميد122212322511050004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء487.0069.57ثانوية التراث للبنينتطبيقيحسن موسى عباس حسن122222322511050005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29ثانوية التراث للبنينتطبيقيحسين علي هاتف عبيد122232322511050008

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية التراث للبنينتطبيقيحسين كاظم عبد االمير عصمان122242322511050009

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية التراث للبنينتطبيقيخالد احمد عدنان حسين122252322511050012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0063.57ثانوية التراث للبنينتطبيقيزيد علي عبد هللا عبد 122262322511050013

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل505.0072.14ثانوية التراث للبنينتطبيقيسجاد جواد عبد هللا ماشي122272322511050015

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29ثانوية التراث للبنينتطبيقيسجاد رائد عبد الواحد صالح122282322511050016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0064.71ثانوية التراث للبنينتطبيقيكرار عاشور مدب بدر122292322511050024

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية التراث للبنينتطبيقيليث فراس محسن فالح122302322511050025

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء429.0061.29ثانوية التراث للبنينتطبيقيمحمد كاظم زرار ياسر122312322511050028

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0060.57ثانوية التراث للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد عيدان122322322511050030

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل545.0077.86ثانوية بابل للبنينتطبيقيحسين عناد حسن جبر122332322511056004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى550.4878.64ثانوية بابل للبنينتطبيقيحسين محسن محمد حسن122342322511056005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء534.6476.38ثانوية بابل للبنينتطبيقيسجاد حارث حسين محمد122352322511056006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين707.12101.02ثانوية بابل للبنينتطبيقيسيف الدين مهند محمد جاسم122362322511056007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية بابل للبنينتطبيقيعلي ابراهيم محمد ياسين سبتي122372322511056011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء420.0060.00ثانوية بابل للبنينتطبيقيعلي معن مهدي محمود122382322511056012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.2490.32ثانوية بابل للبنينتطبيقيكاظم سجاد محسن كريدي122392322511056014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية بابل للبنينتطبيقيمحمد احمد محمود حسن122402322511056016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية بابل للبنينتطبيقيهاشم صادق احسان صالح122412322511056019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.4869.93ثانوية بابل للبنينتطبيقييوسف غائب جعفر صادق122422322511056020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيأحمد ميثم سلمان عبد الحسين122432322511061003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0063.29اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيامير سالم حسن هادي122442322511061012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيايسر علي طعمه مخيلف122452322511061013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيباسم محمد هادي حسين122462322511061014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحبيب ظاهر حبيب شعالن122472322511061019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسن ازهر عبد الزهره عاكول122482322511061020

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسن علي محمد بالسم122492322511061022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسين علي موسى كاظم122502322511061027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء438.0062.57اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسين غسان عدنان ابراهيم122512322511061028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحيدر شاكر محمد شاكر122522322511061030

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيزيد احمد علي عبد122532322511061032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيزيد حسين هادي حسين122542322511061033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيزيد ميثم سلمان عبد الحسين122552322511061035
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيسجاد رائد صباح جابر122562322511061039

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل493.0070.43اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيسجاد عمار صباح سرحان122572322511061041

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيسيف حيدر رسوم سعيد122582322511061042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل642.0091.71اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيطه عباس جاسم حسين122592322511061044

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عوده زغير فارس122602322511061047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي عباس زغير عليوي122612322511061058

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي قصي حيدر مرزوك122622322511061059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0063.71اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي ماجد عبد اللطيف حبيب122632322511061060

كلية اللغات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي محمود نوري علوان122642322511061061

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعمار حسن شاكر هادي122652322511061063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل505.0072.14اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد سامر محمد علي نوري122662322511061070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى علي ظاهر محمد122672322511061079

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمقتدى مهند غازي جبر122682322511061080

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيميثم علي موسى كاظم122692322511061084

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل529.0075.57الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين تطبيقياحمد حيدر جاسم محمد122702322511064001

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0069.43الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين تطبيقياحمد وهاب علي جاسم122712322511064002

كلية العلوم/جامعة بابل552.0078.86الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين تطبيقيحسين علي عبد الزهره شهد122722322511064005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل512.0073.14الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين تطبيقيسجاد احمد عبد اليمه محمد122732322511064007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0072.57الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين تطبيقيعلي سالم حمزه عبيس122742322511064012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين تطبيقيفاضل عباس علي عبد الحمزه122752322511064016

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية654.0093.43الوقف الشيعي- ثانوية ابي تراب للبنين تطبيقيمحمد احمد كاظم علي122762322511064021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسن رحيم كطوف حسين122772322511065003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل561.0080.14ثانوية المجد للبنينتطبيقيسجاد كاظم جواد منكاش122782322511065006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0064.00ثانوية المجد للبنينتطبيقيعلي فريد عبد االمير طاهر122792322511065009

كلية العلوم/جامعة بابل495.0070.71ثانوية المجد للبنينتطبيقيمحمد حمدان سلمان عبود122802322511065012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل519.0074.14ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيحسين عادل حبيب حسن122812322511067002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيحيدر علي رحيم مهدي122822322511067004

كلية التربية/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيزين العابدين عالء كاظم سردي122832322511067006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل553.0079.00ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر ناجي زنكاح122842322511067008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية521.0074.43ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيعلي تحسين شمخي جبار122852322511067011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0067.14ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمصطفى رائد جواد امين122862322511067016

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء461.0065.86ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمصطفى عادل جاي هاتف122872322511067017

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء541.0077.29ثانوية االعالم للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم كزار122882322511069002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43ثانوية االعالم للبنينتطبيقياحمد حسين كاظم كزار122892322511069004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0077.71ثانوية االعالم للبنينتطبيقياحمد حسين مهدي عباس122902322511069005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0064.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيالسجاد عبد الحسين منصور عبد ايوب122912322511069007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية االعالم للبنينتطبيقيالمثنى وليد خالد ابراهيم122922322511069008

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية االعالم للبنينتطبيقيباقر حكيم حسن عبود122932322511069010

كلية العلوم/جامعة بابل504.0072.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيحسين رياض عبد االمير عبد الزهره122942322511069012

كلية العلوم/جامعة بابل556.0079.43ثانوية االعالم للبنينتطبيقيحيدر عامر حاكم كاظم122952322511069014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43ثانوية االعالم للبنينتطبيقيرضا زايد عبد هادي122962322511069015

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14ثانوية االعالم للبنينتطبيقيعباس عبد منصور حسين122972322511069018

كلية العلوم/جامعة بابل522.0074.57ثانوية االعالم للبنينتطبيقيعلي عيسى عبد الزهره برهي122982322511069023
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية االعالم للبنينتطبيقيفادي الحسين ياسين منصور عبد ايوب122992322511069025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيفاضل عباس علي جبر123002322511069026

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء455.0065.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمثنى محمد ناجي كاظم123012322511069029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد جاسم زينل يونس123022322511069031

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل693.0099.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد حيدر صالح صبار123032322511069032

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد رياض محي كمر123042322511069033

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد عباس اسماعيل ناصر123052322511069034

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد عباس فاهم عبيد123062322511069035

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمرتضى حسن علوان حسن123072322511069038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمصطفى زيدان جاري عمران123082322511069042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0080.29ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمنتظر حسين عبد الحسن برهي123092322511069044

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيحسين نعمة خليل ابراهيم123102322511072009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيسجاد طارق عباس عبد الكاظم123112322511072013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيسيف حسن كامل ابراهيم123122322511072015

كلية العلوم/جامعة بابل496.0070.86ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيعباس صالح حسن هاشم123132322511072017

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيعبد االله شهيد كوكز ابو سودة123142322511072018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيعلي قاسم خليل ابراهيم123152322511072021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيكاظم غانم حمزة محمد123162322511072022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0064.71ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيمحمود زاهر حسن عبد الكاظم123172322511072027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية مصباح الهدى للبنينتطبيقيهاني كاظم ابراهيم عباس123182322511072030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينتطبيقيحمزه سالم حسين عبود123192322513002002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين علي عميشان علي123202322513002003

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595.0085.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعلي مهدي حسين عبد علي123212322513002005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الوارث االهلية للبنينتطبيقيسجاد احسان حمزه جابر123222322513004001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية الوارث االهلية للبنينتطبيقيضرغام حيدر عباس رجب123232322513004002

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0061.29ثانوية المزايا االهلية للبنينتطبيقيحسن عياد موسى كريم123242322513005002

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء439.0062.71ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقياحمد وميض فاروق خليل123252322513006001

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيحسين فالح جاسم كاظم123262322513007002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد حمزه عبد االئمه123272322513007004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيليث محمد مهدي حسين123282322513007005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحيدر عباس نوري عبد123292322513009002

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمنتظر جاسم طعمه شليغم123302322513009004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية477.0068.14ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيالخليل علي حسين صبح123312322513012001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد غانم عيسى123322322513012006

كلية العلوم/جامعة بابل495.0070.71ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم حالن شالل123332322513012007

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم حالن شالل123342322513012009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد محسن محمد شنور123352322513012011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى باسم قدري خضير123362322513012012

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577.0082.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم سالم حسن123372322513018002

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.0092.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيامير احمد عبد الحسن فاضل123382322513018004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيامير علي شعالن ناجي123392322513018006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط611.0087.29ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد هللا عبد123402322513018007

كلية العلوم/جامعة بابل489.0069.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيحسين حمدان سلمان عبود123412322513018008
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قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيسجاد نعمان طالب عليوي123422322513018013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0075.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي فرحان كاظم123432322513018026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل580.0082.86ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيموسى كاظم عبد هللا عبد123442322513018033

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0078.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيرضا كاظم دوخي جميل123452322513019002

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيزيد سمير جواد كاظم123462322513019003

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيزيد كريم ناصر حسين123472322513019004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0064.14ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد ناصر حسين123482322513019005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0095.57ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيمؤتمن جبار محمد علي حرجان123492322513019006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل593.0084.71ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى راشد تركي عباس123502322513019007

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن هاشم123512322513021002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنينتطبيقيقحطان عدنان عباس حمزة123522322513021003

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر صالح مهدي123532322513021004

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.0072.29ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبنينتطبيقييوسف ابراهيم حسن اليذ123542322513021005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل500.0071.43ثانوية النسور االهلية للبنينتطبيقيرضا حيدر رشيد اسماعيل123552322513022001

كلية القانون/جامعة بابل536.0076.57ثانوية كل العراق االهلية للبنينتطبيقيرامي حيدر بدر ناصر123562322513023001

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية كل العراق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس عطيه حمدي123572322513023002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين ظاهر حبيب مالك123582322515002013

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عادل حامد محل123592322515002018

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد علي كاظم123602322515002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي غازي فيصل كريم123612322515002038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عامر عبد المحسن حسن123622322515002056

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء423.0060.43اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عدنان كريم هجول123632322515002063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمهدي عيسى رزاق مهدي123642322515002068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين ساجت مناع123652322515006012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقياحمد  محمد عبد الرزاق جواد123662322515007002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين لواح123672322515007004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعبد االمير حسين طالب موسى123682322515008008

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد علي حسن123692322515008012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية المسلة االهلية المسائية للبنينتطبيقيحسين جواد عبد الكاظم زباله123702322515009002

كلية التربية/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقياحمد سعيد حلوص عبيس123712322517003002

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيامير عبد مراد مجبل123722322517003003

كلية التربية/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيباسم حمزه عباس مصحب123732322517003004

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحسنين عبد الرزاق كريم هجول123742322517003007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء450.0064.29اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيزيد راجح عبد طريخ123752322517003014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0068.57اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيسجاد شمران عبد نوح123762322517003017

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيسجاد محمد امين عباس123772322517003018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيصالح حسن علي حبيني123782322517003019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0065.29اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعباس نعيم حسين حران123792322517003022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعبد الرحمن جاسم هنيدي عويز123802322517003023

كلية العلوم/جامعة بابل529.0075.57اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعالء مايح حسين شخير123812322517003025

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعلي اكبر محمود عبيس مرزوك123822322517003026

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعلي حاتم جاسم جبر123832322517003027

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعمار علي طالب هاشم123842322517003029
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيفاضل عبد االمير عباس عبيد123852322517003030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمحمد صليجي عناد فاعور123862322517003035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمرتضى محمد خضير حسين123872322517003037

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمسلم عقيل عبيد علوان123882322517003038

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمقتدى فليح حسن عبود123892322517003039

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمجتبى ماجد ابراهيم ساجت123902322517003042

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0067.86ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيخضير صادق جبار عبود123912322517005003

كلية التربية/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيهادي رياض هادي واجد123922322517005005

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيابراهيم قائد طراد عبد123932322517014001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقياحمد ليث هادي جبر123942322517014003

كلية التربية/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيحازم هادي ميس حايس123952322517014008

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت618.0088.29ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيحسين حسون طراد عبد123962322517014010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيخالد عباس سالم زراك123972322517014011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل552.0078.86ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيرسول كريم فيصل دنيان123982322517014014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0062.57ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيسجاد نور عواد حمادي123992322517014018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء517.0073.86ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعلي رياض محمد سلطان124002322517014023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيفهد حامد فجر ابراهيم124012322517014028

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيهاني عيدان مشعل مطلك124022322517014032

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيزين العابدين غسان حسين راشد124032322517030003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيزين العابدين قحطان محمد عبد124042322517030004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيمالك حيدر حمزه محمد124052322517030007

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيحارث مثنى حمزه محمد124062322517036002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيعبد هللا فاضل جبر حبيب124072322517036004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيمحمد قاسم جاسم مخيف124082322517036006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل598.0085.43ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيمنتظر طالب كامل عبد الحسين124092322517036007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيمهدي اكرم عبد الجليل عباس124102322517036008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0063.14ثانوية السهول المختلطةتطبيقيطه احمد نور عبيد124112322517050007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0063.14ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيابراهيم محمد راجي عباس124122322517052002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء540.0077.14ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيحسين محسن شراد مزهر124132322517052007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيسجاد علي حسين نفس124142322517052008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيضياء حسين جسام محمد124152322517052009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعباس سعدون عباس مطلك124162322517052010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعقيل سعدون عبد خليوي124172322517052011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعلي عمار مطرود تبن124182322517052013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعلي محسن سالم حنظل124192322517052014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعلي يعقوب عبيد كاظم124202322517052015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيمحمد قاسم حميد خليوي124212322517052018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيمرتضى حسين عبد خليوي124222322517052019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيمصطفى عمار مطرود تبن124232322517052021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية سيناء المختلطةتطبيقياحمد حسين عيدان صطاي124242322517059001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيامير محمد وحيد محمد124252322517059003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط450.0064.29ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيحسين عالوي حسين شخير124262322517059004

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيظاهر عباس حبيب عزبه124272322517059006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيعلي جعفر طلب عبيس124282322517059008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيعلي كاظم ياسر عباس124292322517059010

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيعلي ناجي كاظم عبيد124302322517059012

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيقاسم جعفر طلب عبيس124312322517059013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيمصطفى عباس هادي فيدي124322322517059014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0078.29الخارجيونتطبيقيجعفر كاظم علي شياع124332322518001057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0068.29الخارجيونتطبيقيحاتم كريم ابراهيم عبيس124342322518001060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71الخارجيونتطبيقيعباس حامد عباس شلواح124352322518001164

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل550.0078.57الخارجيونتطبيقيعباس نجاح محسن عمران124362322518001168

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00الخارجيونتطبيقيعلي جاسم محمد جاسم124372322518001186

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0069.71الخارجيونتطبيقيقاسم حيدر فاضل مزاحم124382322518001234

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل436.0062.29الخارجيونتطبيقيمرتضى فاضل مكي عبدالرزاق124392322518001287

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0096.14الخارجيونتطبيقيوسام عبد المحسن جواد علي124402322518001331

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل486.0069.43الخارجيونتطبيقيياسر احسان كظوم عبود124412322518001337

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0065.57اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيبتول حبيب حميد نعاس124422322522003001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0065.86اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزبيده رزاق عبد الزهره عباس124432322522003007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0078.14اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيسكينه حمزه حميد نعاس124442322522003015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0065.00اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيشهد عقيل عباس خضير124452322522003016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0067.29اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيفاطمه حسن فليح حسن124462322522003018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0064.57اعدادية المناذرة للبناتتطبيقينور ياسر طاهر عبد124472322522003025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل477.0068.14ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيبان كاظم عطيه كاظم124482322522006002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0067.14ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيداليا قاسم غازي معارز124492322522006005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيرفل باسم حمزه راشد124502322522006006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيرويده قاسم مطشر حمزه124512322522006007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0073.71ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيزهراء حسن علي عمران124522322522006009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل675.0096.43ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيزهور عماد حامد حمزه124532322522006011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيزينب احمد جواد عبود124542322522006012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0086.57ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيزينب هالل عبيد علي124552322522006013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيفاطمه حيدر كاظم كريم124562322522006016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل584.0083.43ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيفاطمه عامر حسين جعيفر124572322522006017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيمريم محسن عبد هاشم124582322522006019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0073.00ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيمنار احمد حسن حمزه124592322522006020

كلية العلوم/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الثورة للبناتتطبيقياحالم عزيز علي راضي124602322522011001

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الثورة للبناتتطبيقياديان عائد محمود عبود124612322522011002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر447.0063.86اعدادية الثورة للبناتتطبيقيانتصار مجاهد حمادي محمد124622322522011003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الثورة للبناتتطبيقيايمان عباس فاضل صاحب124632322522011007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل540.0077.14اعدادية الثورة للبناتتطبيقيبنين علي مهدي كرو124642322522011012

كلية العلوم/جامعة بابل493.0070.43اعدادية الثورة للبناتتطبيقيحوراء نوفل تركي عبيس124652322522011015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0064.71اعدادية الثورة للبناتتطبيقيخديجه سالم عليوي ابراهيم124662322522011016

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الثورة للبناتتطبيقيرقيه حامد محسن جواد124672322522011017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء548.0078.29اعدادية الثورة للبناتتطبيقيرقيه عالء كاظم راضي124682322522011018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء سالم عباس عبد الزهره124692322522011021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء شاكر خليل عبد124702322522011022
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء عالء حسن غازي124712322522011023

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء فاضل احمد سعيد124722322522011025

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء فاضل ياسر صكب124732322522011027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الثورة للبناتتطبيقيساره حمزه صباح جاسم124742322522011031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الثورة للبناتتطبيقيسجى فراس ناجي حمزه124752322522011033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الثورة للبناتتطبيقيسجى وسام علي مسلم124762322522011034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الثورة للبناتتطبيقيشمس باسم كاظم جاسم124772322522011036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0065.71اعدادية الثورة للبناتتطبيقيشهد قاسم مرزه حمزه124782322522011037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الثورة للبناتتطبيقيصفى عبد الواحد عويد برهان124792322522011038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل442.0063.14اعدادية الثورة للبناتتطبيقيغيداء فاضل مجيد حسين124802322522011040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0063.71اعدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمه مهند فاضل حسين124812322522011045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0065.43اعدادية الثورة للبناتتطبيقيكوثر عبد الكريم عبد محمد124822322522011046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0065.71اعدادية الثورة للبناتتطبيقينور الهدى عباس فاضل صاحب124832322522011047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الثورة للبناتتطبيقيهدى عباس عبد الزهره كاطع124842322522011051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين عقيل ابراهيم حمزه124852322522012003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء موفق رحيم حسين124862322522012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0063.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقيه حامد كاظم محمد علي124872322522012007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقيه عقيل رحيم عبيد124882322522012008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل658.0094.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيريام علي حبيب سعيد124892322522012009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل479.0068.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم موسى124902322522012010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء540.0077.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء سعد محمد كامل جواد124912322522012012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل503.0071.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب احمد محمد عبد االمير124922322522012014

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء470.0067.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء باسم عبد حسين124932322522012026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه قاسم ابراهيم جاسم124942322522012029

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه ميثم عبد جاسم124952322522012031

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل498.0071.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم ضيف علي جواد124962322522012033

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمنار سمير حسين حافظ124972322522012034

كلية العلوم/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور حيدر مهدي كريم124982322522012035

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهاله فؤاد غازي رشيد124992322522012036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0068.57اعدادية ام البنين للبناتتطبيقياسماء علي جواد مطر125002322522016005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط592.0084.57اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنت الهدى عبد الحسين هادي محمود125012322522016008

كلية العلوم/جامعة بابل532.0076.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنين فاضل عباس سعود125022322522016009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنين محمد حسوني كاظم125032322522016010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل593.0084.71اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنين نبيل ابراهيم نجم125042322522016011

كلية التربية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيترتيل محمود نوري علوان125052322522016013

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل531.0075.86اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيحنين حيدر ظاهر عبد125062322522016017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل431.0061.57اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيحوراء رحمن عباس عطوان125072322522016018

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء ميثم هادي جواد125082322522016028

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزينب ثامر عزيز عباس125092322522016029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0065.43اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزينب عمار شاكر جايد125102322522016034

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل597.0085.29اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيغدير فراس طارق شاكر125112322522016037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل534.0076.29اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيغسق وحيد كامل عبيد125122322522016038

كلية العلوم/جامعة بابل627.0089.57اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه هشام نجم عبد125132322522016041
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قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل511.0073.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفردوس علي عبد االمير طالب125142322522016042

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل526.0075.14اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينور الزهراء عامر كاظم محمد علي125152322522016045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينور عامر خضير عبيس125162322522016046

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينور مشتاق طالب محمد125172322522016048

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيهبة رعد عرازه نجم125182322522016049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0064.86اعدادية ام البنين للبناتتطبيقييقين نبيل ابراهيم نجم125192322522016051

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل556.0079.43اعدادية طليطلة للبناتتطبيقياّيه عدي حسين كاظم125202322522017001

كلية العلوم/جامعة الكوفة662.0094.57اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيتبارك علي عبد هللا محمد رضا125212322522017005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل521.0074.43اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيدينا حسن علي حسين125222322522017008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0068.86اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيدينا صباح محمود جاسم125232322522017009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء سريح حسن محمد125242322522017011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0065.14اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء عالء صالح ابراهيم125252322522017013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل563.0080.43اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب قيصر رزاق حسن125262322522017016

كلية اللغات/جامعة الكوفة606.0086.57اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيطوعات جبار عبد الكاظم فضيل125272322522017023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء555.0079.29اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيعطارد رضا حمزه جبر125282322522017024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيعلياء ماهر حسن جاسم125292322522017025

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيغسق صادق حذاف حسن125302322522017026

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل502.0071.71اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء حيدر حسن حسين125312322522017028

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء453.0064.71اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمه صباح مجيد جواد125322322522017031

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل493.0070.43اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمه محمد جاسم صافي125332322522017032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمه مطلب حسين عبيس125342322522017033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل518.0074.00اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفرح كامل سلمان حسن125352322522017034

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيمريم هاني صافي عبود125362322522017036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيميساء حسين علي عبيس125372322522017037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0068.00اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينبأ موفق هاتف عبد125382322522017038

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينرجس حسن عليوي ناصر125392322522017039

كلية العلوم/جامعة بابل500.0071.43اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينور الهدى احمد مكي جبر125402322522017040

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0076.29اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينور الهدى عباس كاظم محمد125412322522017041

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل702.60100.37ثانوية التحرير للبناتتطبيقيايه عقيل حسين كاظم125422322522021001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0068.14ثانوية التحرير للبناتتطبيقيتمارا رائد عباس هادي125432322522021003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0066.29ثانوية التحرير للبناتتطبيقيحنين فالح حسن فضيل125442322522021004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71ثانوية التحرير للبناتتطبيقيرؤى علي محمد حسين محمد125452322522021006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل499.0071.29ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزهراء جواد خضير جواد125462322522021007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب احمد كاظم شهاب125472322522021009

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل646.7292.39ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب حيدر ايوب حسين125482322522021010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0073.43ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب كرار غني عبود125492322522021011

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0873.01ثانوية التحرير للبناتتطبيقيغدير انور حامد خضير125502322522021013

كلية القانون/جامعة بابل546.6478.09ثانوية التحرير للبناتتطبيقيغدير رافد نعمه ناجي125512322522021014

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل542.0077.43ثانوية التحرير للبناتتطبيقيفاطمه قيصر محمد علي حسين125522322522021018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء591.0084.43ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور الهدى محمد حسين محمد125532322522021021

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية الربيع للبناتتطبيقياستبرق حيدر حسن نعمه125542322522022001

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الربيع للبناتتطبيقياالء بديع عزيز هاشم125552322522022002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء544.0077.71اعدادية الربيع للبناتتطبيقيايمان سليم عبد الساده عبد الحسن125562322522022007
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الربيع للبناتتطبيقيبنين حيدر علي سالم125572322522022011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الربيع للبناتتطبيقيبنين ميثم محي هاشم125582322522022012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل623.0089.00اعدادية الربيع للبناتتطبيقيحوراء احمد عبيد عجيل125592322522022014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0064.29اعدادية الربيع للبناتتطبيقيدر ماهر غازي خلف125602322522022015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية الربيع للبناتتطبيقيدنيا نبيل عبد الزهره عطيه125612322522022016

كلية العلوم/جامعة بابل608.0086.86اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزهراء عالء عبد صاحب125622322522022019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية الربيع للبناتتطبيقيعتاب كاظم حبيب عناد125632322522022026

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الربيع للبناتتطبيقيعال حسين غاوي حمزه125642322522022027

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل687.0098.14اعدادية الربيع للبناتتطبيقيغدير عباس حسن عبد125652322522022028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الربيع للبناتتطبيقيفاطمه ظافر رحيم راضي125662322522022034

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء706.00100.86اعدادية الربيع للبناتتطبيقيفاطمه هادي هاشم عبد 125672322522022035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل661.0094.43اعدادية الربيع للبناتتطبيقيمالك فالح مهدي احمد125682322522022039

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية الربيع للبناتتطبيقييقين سعد عبد الحسين تركي125692322522022043

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقيايه عباس سمير صادق125702322522024003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل442.0063.14ثانوية الحلة للبناتتطبيقيتبارك عامر بدري حساني125712322522024006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية الحلة للبناتتطبيقيدره علي هادي علي125722322522024009

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0071.29ثانوية الحلة للبناتتطبيقيرسل علي عبد حمزه125732322522024010

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزهراء اسماعيل صالح اعبيد125742322522024011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل436.0062.29ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزينب خالد كاظم عبود125752322522024012

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزينه اياد عدنان ناصر125762322522024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0063.71ثانوية الحلة للبناتتطبيقيضي صالح جاسم حسن125772322522024017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقيفاطمة طارق عبيس مرزوك125782322522024018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل436.0062.29ثانوية الحلة للبناتتطبيقيفرح عادل جواد أمين125792322522024024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الشموس للبناتتطبيقيبنين نجم عبد سالم125802322522025005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0066.14اعدادية الشموس للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد الرحمن حسون125812322522025007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية462.0066.00اعدادية الشموس للبناتتطبيقيسرى خالد رياض بدر125822322522025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0064.29اعدادية الشموس للبناتتطبيقيفرح قحطان عليوي محمد125832322522025016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم637.0091.00اعدادية الشموس للبناتتطبيقينرجس عباس يوسف كاظم125842322522025020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الشموس للبناتتطبيقينورالهدى حامد صاحب عمران125852322522025021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية الشموس للبناتتطبيقيهدير صالح مهدي حميد125862322522025024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل648.0092.57اعدادية الشموس للبناتتطبيقيياسمين عبد هللا حسن جواد125872322522025025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية دجلة للبناتتطبيقيالتفات رضا دواح عواد125882322522031002

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية634.0090.57اعدادية دجلة للبناتتطبيقيصفا حيدر بدري حسن125892322522031010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0067.00اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة سعد حبيب عبد الحسين125902322522031012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية دجلة للبناتتطبيقينوال عوده كاظم جراد125912322522031014

كلية العلوم/جامعة بابل537.0076.71اعدادية دجلة للبناتتطبيقينور عباس عبد االمير عبيد125922322522031015

كلية العلوم/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية السدة للبناتتطبيقيبتول عدي حسن سعيد125932322522034003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل495.0070.71اعدادية السدة للبناتتطبيقيبنين احمد حسين أسماعيل125942322522034004

كلية العلوم/جامعة بابل487.0069.57اعدادية السدة للبناتتطبيقيبنين عباس حطحوط هويل125952322522034005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية السدة للبناتتطبيقينبأ مهند جاسم حمود125962322522034010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيزينة فاضل محمد رضا محسن125972322522037005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل611.0087.29ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيفاطمة وعد عواد عبيس125982322522037009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل431.0061.57ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيهدى محمد ناجي علكم125992322522037014
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزينب عماد علي حسن126002322522038002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيشهد احمد حمزه حسين126012322522038004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل505.0072.14اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيهدى خضر مطر جمعة126022322522038017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيتبارك حاتم حميد جاسم126032322522039002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد الزهره عباس126042322522039004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء462.0066.00اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيرقيه حامد ظاهر حسين126052322522039005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0064.29اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيزينب حيدر فرحان كاظم126062322522039007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء424.0060.57اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيشهد ماجد محمد عبد علي126072322522039010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0064.86اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيميس ماهر عادل نبات126082322522039012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0069.00اعدادية المحاويل للبناتتطبيقينورا حسين شعيل سلمان126092322522039015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل524.0074.86اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيهدى محمد علوان عبد126102322522039016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14اعدادية المسيب للبناتتطبيقيانوار فالح حسن حسون126112322522041001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0065.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقيايات سعد ابراهيم فرحان126122322522041002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل435.0062.14اعدادية المسيب للبناتتطبيقيايناس صالح حسن حسون126132322522041004

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقيبنين عماد عبيس جياد126142322522041007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل429.0061.29اعدادية المسيب للبناتتطبيقيحنين صالح مهدي فرمان126152322522041010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية المسيب للبناتتطبيقيحوراء عبد الحميد عبد الجليل كاظم126162322522041011

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626.0089.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقيداليا فالح تركي نايف126172322522041012

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية المسيب للبناتتطبيقيردينه مؤيد مهدي كاظم126182322522041014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيروان عالء سالم حسوني126192322522041016

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء اركان عبد االله مهدي126202322522041018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء هادي كريم عمران126212322522041020

كلية االعالم/جامعة ذي قار431.0061.57اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزينب سهيل حسن ارحيم126222322522041022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل507.0072.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزينب قاسم عبيد حمزه126232322522041024

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0070.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيسارة مهدي عبيد ربد126242322522041026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية المسيب للبناتتطبيقيساره علي محمد عبيس126252322522041027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل441.0063.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيسرور محمود علي عيال126262322522041031

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية المسيب للبناتتطبيقيشهد ياسر محمد جواد126272322522041033

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقيطيبه باسم محمد عباس126282322522041035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0086.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقيطيبه حبيب خليل ابراهيم126292322522041036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0065.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقيفاطمه رعد عبد عبيس126302322522041041

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية المسيب للبناتتطبيقيفاطمه محمد علي مهدي جودي126312322522041042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية المسيب للبناتتطبيقيقمر ضاحي كريم خضير126322322522041044

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية المسيب للبناتتطبيقيكوثر حامد مطلب كاظم126332322522041045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل645.0092.14اعدادية المسيب للبناتتطبيقيليلى عامر طعمه عبود126342322522041046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0065.29اعدادية المسيب للبناتتطبيقينبأ عبد العباس محمد عبد عون126352322522041048

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل647.0092.43اعدادية المسيب للبناتتطبيقينور محسن عبد هللا كرير126362322522041052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0066.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقييقين سعد علي حسين126372322522041056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0073.57اعدادية المسيب للبناتتطبيقييقين عدنان مطرود عبد126382322522041057

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقياميره عماد محمد عبيس126392322522043001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيحنين حامد حسين سعيد126402322522043006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط592.0084.57اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيرانيا قاسم نعمه حاجم126412322522043008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0069.00اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيرسل ستار تركي مصيخ126422322522043009

298 من 294صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بابل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0085.14اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيرقيه جبار خضير كشاش126432322522043011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزينب شفيق رزاق ناجي126442322522043013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيعذراء محمد غاوي زامل126452322522043016

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط471.0067.29اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمه عبد الزهره سلمان عيدان126462322522043017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقينور علي تركي رشيد126472322522043022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0071.57اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيهبه صباح غضبان حمزه126482322522043023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيهديل عماد محمد عبيس126492322522043027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيام البنين صدام طعمة مريح126502322522045002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيامنة اكرم عارف يوسف126512322522045003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0063.29اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيامنة عباس صبار صكب126522322522045004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0065.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيايه عامر عبد بدر126532322522045005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء عادل اسماعيل عالوي126542322522045008

كلية العلوم/جامعة بابل512.0073.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء عمان سلطان حمزه126552322522045010

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل535.0076.43اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء كاظم جواد حمادي126562322522045011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء567.0081.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء كاظم عبد االمير عبيد126572322522045012

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب مرتضى محمد عبد الرضا126582322522045013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيغدير محمد كاظم عيدان126592322522045015

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل542.0077.43اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة حيدر علي كاظم126602322522045016

كلية العلوم/جامعة بابل492.0070.29اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة فراس سلمان رسول126612322522045018

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل544.0077.71اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفرح سعدي نعمه عوده126622322522045019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0069.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينبأ عالء جاسم علوان126632322522045021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0064.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيهدى محمد حسين امانه126642322522045022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل434.0062.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيأنفال صالح حسن صالح126652322522048001

كلية العلوم/جامعة بابل515.0073.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياالء ياس خضير عباس126662322522048005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين عقيل كاظم عبد126672322522048007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0064.14اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين فرحان موحان علي126682322522048008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين كريم حمودي خدارحم126692322522048009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل432.0061.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيتماضر حيدر نوري كاظم126702322522048011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيجوان نبيل سلمان عبيس126712322522048012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0065.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقية دوهان دنان محمد126722322522048013

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء عالء حسين علي126732322522048018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0064.14اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء قيس جاسم محمد126742322522048019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0065.14اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء كاظم جبار لفته126752322522048020

كلية العلوم/جامعة بابل561.0080.14اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب حسن كاظم ابراهيم126762322522048022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب ضياء حسين خضير126772322522048024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيساره قاسم محسن علي126782322522048025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيساره مؤيد محيسن حسين126792322522048026

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسجى احمد خضير عباس126802322522048027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسوسن احمد علي حسين126812322522048029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيغادة محمد ماضي محمد126822322522048034

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل661.0094.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيغاده سنان محمد حسين هادي126832322522048035

كلية العلوم/جامعة بابل534.0076.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه حسن كاظم ابراهيم126842322522048037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيلمياء احمد عمران عبد االمير126852322522048042
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0067.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمنة هللا ياس خضير عباس126862322522048045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل637.0091.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيناز وسيم نعمه موسى126872322522048047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل506.0072.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى حسنين عبد القادر إسماعيل126882322522048049

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية614.0087.71ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتتطبيقيزينب ستار عدنان حسين126892322522063008

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتتطبيقيزينب عباس صافي عبود126902322522063009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل584.0083.43ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتتطبيقيعذراء عالء محمد علي126912322522063012

كلية العلوم/جامعة بابل503.0071.86ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتتطبيقيغدير واثق جيثوم سلمان126922322522063013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0065.71ثانوية قباء للبناتتطبيقيايمان ثائر جواد ياسر126932322522070002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0065.86ثانوية قباء للبناتتطبيقيتبارك علي شنان نايف126942322522070004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل499.0071.29ثانوية قباء للبناتتطبيقيحوراء عيسى محمد ميثم126952322522070006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0063.57ثانوية قباء للبناتتطبيقيرشا عبد الوهاب حسن حمزة126962322522070008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0063.71ثانوية قباء للبناتتطبيقيزهراء عمار محي عبد الكاظم126972322522070013

كلية العلوم/جامعة بابل488.0069.71ثانوية قباء للبناتتطبيقيزهراء كاظم عمران جحيف126982322522070014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية قباء للبناتتطبيقيشهد حسين حميد عبد المهدي126992322522070016

كلية التربية/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية قباء للبناتتطبيقيصفا جاسب عبود نايف127002322522070017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية قباء للبناتتطبيقيعلياء ميثم داخل عبد الواحد127012322522070019

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية قباء للبناتتطبيقيغدير علي هادي ثجيل127022322522070020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء609.0087.00ثانوية قباء للبناتتطبيقينبأ ابراهيم شهيد كوكز127032322522070024

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل687.0098.14ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيأبرار رائد ثامر حسن127042322522071001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط607.0086.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقياالء علي خليف عبيد127052322522071002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل584.0083.43ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيحنين احمد علي حلو127062322522071007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيدعاء معاد دايخ عبيس127072322522071009

كلية العلوم/جامعة بابل497.0071.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيساره فاهم مانع عالوي127082322522071014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل441.0063.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيسكينه احمد عبد األمير علي127092322522071016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء548.0078.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيعذراء حامد رزاق حميد127102322522071017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيعال أمجد حاجم خريبط127112322522071018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم473.0067.57ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيفاطمه محمد جاسم محمد127122322522071022

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيمنى نصير موسى جوين127132322522071024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل441.0063.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيهبه رضا عبد االله محمد جواد127142322522071026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل487.0069.57ثانوية الرباب للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا طالب رضا127152322522075003

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43ثانوية الرباب للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء صالح هندي صالح127162322522075007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء561.0080.14ثانوية الرباب للبناتتطبيقيفاطمه حيدر شهيد علي127172322522075008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0069.14ثانوية الرباب للبناتتطبيقيمنار حيدر محمد جواد127182322522075011

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية الرباب للبناتتطبيقينور عادل جواد عبد الكاظم127192322522075013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71ثانوية الرباب للبناتتطبيقينوران علي جليل ابراهيم127202322522075014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0065.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيتبارك علي حسين محمد127212322524002001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيطيبه علي حسين عزاوي127222322524002004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتتطبيقياميره حسين علي حسين127232322524005001

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتتطبيقيتبارك حيدر عبد االمير عيدان127242322524005002

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتتطبيقينور سمير توفيق ضايع127252322524005006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء560.0080.00ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيبنين هاشم حسين جعفر127262322524007003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيساره مازن نعمه عليوي127272322524007004

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيمريم ماجد محمد سعدون127282322524007005
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء428.0061.14ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيمنار اياد صدام علوان127292322524007006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل439.0062.71ثانوية بابروش االهلية للبناتتطبيقيحوراء مؤيد عوده حسين127302322524009003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57ثانوية بابروش االهلية للبناتتطبيقيزهراء فاضل فالح امين127312322524009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل483.0069.00ثانوية بابروش االهلية للبناتتطبيقيسمر قاسم مهدي شهيد127322322524009006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل437.0062.43ثانوية بابروش االهلية للبناتتطبيقيفاطمه جالل عبد الجبار جاسم127332322524009009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00ثانوية بابروش االهلية للبناتتطبيقيكفاح محمد لفته عباس127342322524009010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيحوراء مهند حمزه خضير127352322524010002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين617.0088.14ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيزينب علي هادي كاظم127362322524010003

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيموج علي خالد حميد127372322524010005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتتطبيقيانفال حميد عليوي حسين127382322524013001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيايه قيصر عبيس مرزوك127392322527003002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0065.57اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيزهراء حمزه امين عباس127402322527003004

كلية التربية/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيزينب فارس لعيبي محيل127412322527003006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقينور جالل رحيم يوسف127422322527003012

كلية العلوم/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيايناس رحيم كاظم جبر127432322527005002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0064.57ثانوية المناقب المختلطةتطبيقياسراء مؤيد حمزه روكان127442322527036001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0071.00ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيتبارك محسن شناوه محمد127452322527036004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل534.0076.29ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيزهراء حيدر جاسم علي127462322527036006

كلية العلوم/جامعة بابل489.0069.86ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيطيبه مطشر زباله حسن127472322527036008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل525.0075.00ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيفاطمة مصطفى مالك راجي127482322527036010

كلية العلوم/جامعة بابل503.0071.86ثانوية المناقب المختلطةتطبيقينرجس سالم مجدي عباس127492322527036011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية المناقب المختلطةتطبيقينور الهدى صالح مهدي حسين127502322527036013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0065.43ثانوية المناقب المختلطةتطبيقينورا عادل عبد هللا غانم127512322527036014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0063.71ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيهبه علي هادي زبار127522322527059002

كلية العلوم/جامعة بابل518.0074.00الخارجياتتطبيقيزهراء هادي ناجي علوان127532322528050039

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71الخارجياتتطبيقيزهور حسين مرجود محمد127542322528050041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0063.86الخارجياتتطبيقيشهيناز صادق حسوني عبيد127552322528050061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86الخارجياتتطبيقيقمر خالد غازي حسن127562322528050078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86الخارجياتتطبيقيكوثر رضا حسين حمزه127572322528050079

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء430.0061.43الخارجياتتطبيقيمريم محمد كاظم محي127582322528050082

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل508.0072.57الخارجياتتطبيقينور الهدى عباس محمد جاسم127592322528050093

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل443.0063.29الخارجياتتطبيقينور مراد محمد خضير127602322528050096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0063.29الخارجياتتطبيقيهديل علي حسين راضي127612322528050103

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57اعدادية الثورة للبنينفنونابراهيم يوسف عبد زيد كاظم127622322611003001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الثورة للبنينفنونامير كاظم سكطري هادي127632322611003003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الثورة للبنينفنونحسن حسني حسين هادي127642322611003006

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الثورة للبنينفنونحسنين عليوي صاحب عبيد127652322611003007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الثورة للبنينفنونرعد خلف عباس عليوي127662322611003008

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل421.0060.14اعدادية الثورة للبنينفنونعبد هللا محمد علي حسين127672322611003012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الثورة للبنينفنونعلي احسان فاضل عباس127682322611003014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86اعدادية الثورة للبنينفنونعلي سالم غالب جون127692322611003017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الثورة للبنينفنونعلي عدنان عباس علوان127702322611003018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل473.0067.57اعدادية الثورة للبنينفنونعلي محمد فاضل عباس127712322611003021
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الثورة للبنينفنونكرار عمار فاضل عباس127722322611003024

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الثورة للبنينفنونليث محمد علي فاضل عباس127732322611003025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الثورة للبنينفنونمحمد باسل حاتم عبيد127742322611003026

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية الثورة للبنينفنونمحمد حسين نعمه جاسم127752322611003027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل434.0062.00اعدادية الثورة للبنينفنونمحمد غسان كاظم جواد127762322611003028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل446.0063.71اعدادية الثورة للبنينفنونمصطفى حسين حمزه عباس127772322611003029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الثورة للبنينفنونمصطفى فارس هاني كريم127782322611003030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14اعدادية الثورة للبنينفنونمهدي ثائر مهدي عبد االمير127792322611003031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل591.0084.43اعدادية الشموس للبناتفنونافنان حسن محمد عبد هللا127802322622025001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الشموس للبناتفنونحنين احمد عبد الحمزه طريخ127812322622025004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية الشموس للبناتفنونحوراء سبع لطيف نجم127822322622025005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الشموس للبناتفنونزهراء حاكم كاظم سماوي127832322622025008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل504.0072.00اعدادية الشموس للبناتفنونزهراء يعقوب رحيم عبد الكريم127842322622025010

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الشموس للبناتفنونسجى عقيل محسن حمزه127852322622025011

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الشموس للبناتفنونشمس علي غالب كاظم127862322622025012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الشموس للبناتفنونفاطمه عبد الهادي جابر عبد عون127872322622025015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل454.0064.86اعدادية الشموس للبناتفنونلبنى بسمان خضير عباس127882322622025018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية الشموس للبناتفنوننور الزهراء حسام حاتم سعيد127892322622025021

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الشموس للبناتفنونهاجر احمد مكي داود127902322622025024
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