
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية306.0051.00اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا حيدر عبد الحسن رستم12221211005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية اليرموك للبنينادبيوائل محمد رسن صكبان22221211005040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الغدير للبنينادبيحسين شاكر مكطوف عبد32221211006009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الغدير للبنينادبيحيدر جميل عودة اسماعيل42221211006012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67ثانوية الغدير للبنينادبيعلي حسين صاحب مهدي52221211006029

كلية اللغات/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية الغدير للبنينادبيمرتضى سالم محمد مشكور62221211006040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50ثانوية الغدير للبنينادبيمسلم فاضل حسين علي72221211006042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد باسم وديع مطر82221211007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيجهاد عبد الصاحب عبود عبد هللا92221211007009

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسن خالد محمد زياره102221211007011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد ضرغام ليلو عبد112221211007050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد فاضل اسماعيل عبد الصاحب122221211007051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمسلم أحمد سعدون كاطع132221211007055

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى رحيم نعيم كطانه142221211007058

كلية القانون/جامعة سومر439.0073.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيموسى حيدر حسيب نعيم152221211007065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل364.0060.67اعدادية البطحاء للبنينادبيجابر ساير ثجيل جوالن162221211008008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية البطحاء للبنينادبيحسن خالد طالع مزعل172221211008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية البطحاء للبنينادبيرعد احمد يوسف مطشر182221211008021

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر397.0066.17اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي سعد مطر محمد192221211008037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي عامر عبد الرزاق ضيدان202221211008038

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية البطحاء للبنينادبيمجتبى سعدون فيصل شافي212221211008051

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية البطحاء للبنينادبيمنتظر احمد ميس غطش222221211008056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67االعدادية الشرقية للبنينادبياحمد صباح محسن حسن232221211009004

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17االعدادية الشرقية للبنينادبيحمزه شهد دخيل جبير242221211009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار374.0062.33االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد علي حميد جابر حطاب252221211009033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17االعدادية الشرقية للبنينادبيمصطفى طالب نعيم محمد262221211009037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي احمد يحيى كاظم272221211012013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد علي مناحي محمد282221211012018

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيهاني نايف عذاب عبد292221211012025

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الكندي للبنينادبياحمد عادل كاظم وريور302221211013003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية313.0052.17اعدادية الكندي للبنينادبيجعفر حسين علي فياض312221211013010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00اعدادية الكندي للبنينادبيحسين ضياء حميد جبارة322221211013019

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية الكندي للبنينادبيعباس طالب مهوس فليح332221211013030

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن ناصر حمود342221211013031

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية320.0053.33اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى قحطان عدنان فليح352221211013057

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الكندي للبنينادبيناصر كاظم عطب علي362221211013064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83ثانوية الجوادين للبنينادبيمرتضى ميثم سلمان حمد372221211014013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية االصالح للبنينادبيباقر ناظم نمينم هاشم382221211016004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية االصالح للبنينادبيعلي عبد الباسط مايد حسين392221211016010

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبييوسف غيثان غالي عباس402221211020015

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيشاكر محمود شاكر خضير412221211021007

31 من 1صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
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     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار366.0061.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد هللا هاشم سالم مشرف422221211021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية الدواية للبنينادبيحيدر نعيم خلف هليل432221211023009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الدواية للبنينادبيعلي حسن عبد ناجي442221211023011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الدواية للبنينادبيمؤيد عزيز سدخان عبيد452221211023015

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الدواية للبنينادبيناظم حميد مران عطشان462221211023023

كلية اآلداب/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية الرفاعي للبنينادبيايوب لفته جابر جسر472221211026006

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الرفاعي للبنينادبيعبد هللا جاسب حسين زمام482221211026018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الرفاعي للبنينادبيميثم عباس لطيف صكبان492221211026037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الشباب للبنينادبياحمد محمد لذيذ حسن502221211031002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الشباب للبنينادبيحسن علي خضير سلمان512221211031009

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية الشباب للبنينادبيحسين يونس سيد صحن522221211031018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية الشباب للبنينادبيعلي محمد حلو سعدون532221211031033

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الشباب للبنينادبيمرتضى يوسف طراد عويد542221211031048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية الشباب للبنينادبيمسلم عقيل اشنين كريم552221211031049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر362.0060.33اعدادية الشباب للبنينادبيمصطفى اسماعيل شالكه شلبه562221211031050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية االخاء للبنينادبيجاسم محمد حسين علي572221211035003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية320.0053.33اعدادية االخاء للبنينادبيحسين علي مطر هاشم582221211035008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية االخاء للبنينادبيخضير شهيد دويش جابر592221211035016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية االخاء للبنينادبيعباس جبار عبيد خلف602221211035020

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية االخاء للبنينادبيمحسن علي حسين عليوي612221211035034

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية االخاء للبنينادبيمصطفى احمد طعيمة جبر622221211035039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية االخاء للبنينادبيوالء فاضل نعيم مجبل632221211035046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر363.0060.50اعدادية الكرمة للبنينادبيذو الفقار نعيم حسن بجاي642221211037015

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0061.00اعدادية الكرمة للبنينادبيعباس علي غزيل جباره652221211037017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد ناصر اسود مناتي662221211037036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0060.67اعدادية العكيكة للبنينادبياثير حسين كوكز عرد672221211038003

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية369.0061.50اعدادية العكيكة للبنينادبيحسن علي جميل خشم682221211038005

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية العكيكة للبنينادبيحسين يحيى عبد الرضا كريم692221211038010

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية العكيكة للبنينادبيذو الفقار حميد مانع كاطع702221211038011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية العكيكة للبنينادبيسجاد سعيد حسين صكر712221211038016

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية العكيكة للبنينادبيعلي صوالن بريخي عرد722221211038022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية العكيكة للبنينادبيمرتقب عواد راضي محمد732221211038028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الجزائر للبنينادبياحمد جالل فالح كاظم742221211039003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن ايوب عبد شعيل752221211039007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0066.83اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر عطيه مطشر محمد762221211039016

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية الجزائر للبنينادبيسجاد شريف ريسان عبد االمام772221211039020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي إسماعيل ريسان يوسف782221211039029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الجزائر للبنينادبيفقار مظلوم غميس جبر792221211039035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الجزائر للبنينادبيكرار حمزه عبد األمير حمود802221211039036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية الجزائر للبنينادبيكرار حيدر إسماعيل مشحوف812221211039037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الجزائر للبنينادبيمؤيد خالد قاسم محمد822221211039039
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد ناصر حسين شذر832221211039048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الجزائر للبنينادبيمهدي حسين عبد االمام حليو842221211039056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة387.0064.50ثانوية الجبايش للبنينادبيجاسم محمد خشان عبيد852221211041003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00ثانوية الجبايش للبنينادبيصباح رحيم موسى نعيمه862221211041008

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية الجبايش للبنينادبيفالح حسن سبتي شهيب872221211041016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية الجبايش للبنينادبييونس رحيم يوسف شناوي882221211041021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية المختار للبنينادبيابا الحسن خضير عباس ناصر892221211043002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية المختار للبنينادبياحمد محمد حسن عبد هللا902221211043007

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية المختار للبنينادبيجعفر حسين ناصر حسين912221211043013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية المختار للبنينادبيحسن انور كاظم رحيم922221211043020

كلية القانون/جامعة سومر428.0071.33اعدادية المختار للبنينادبيحسن طالب خنجر سهر932221211043023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية المختار للبنينادبيحيدر عدي لوبي سعدون942221211043041

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية المختار للبنينادبيزين العابدين علي مزهر محسن952221211043046

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية المختار للبنينادبيسيف حسين هاشم عداي962221211043055

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33اعدادية المختار للبنينادبيسيف داود سلمان نغيمش972221211043056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية المختار للبنينادبيطارق سالم خليف سعد982221211043058

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية320.0053.33اعدادية المختار للبنينادبيعلي حسام مكي ابراهيم992221211043080

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50اعدادية المختار للبنينادبيعلي سلوان عكاب جاسم1002221211043083

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية309.0051.50اعدادية المختار للبنينادبيعلي طه محسن علي1012221211043084

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية المختار للبنينادبيمجتبى صالح عزيز علوان1022221211043102

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية المختار للبنينادبيمحمد فاضل جاسم محمد1032221211043123

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية المختار للبنينادبيمحمد فالح عرمش عنيد1042221211043124

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى اياد كاظم ادبيسان1052221211043130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى حسين ناصر لفته1062221211043136

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية المختار للبنينادبيموسى احمد عبد الرضا شمخي1072221211043151

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83 تموز للبنين14اعدادية ادبياحسان عزيز حواس حسن1082221211044001

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط402.0067.00 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد محمد نعمه عاجل1092221211044003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار360.0060.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد هللا علي عبد الحسن حماس1102221211044018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي مجباس فلفل خوان1112221211044026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار429.0071.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيمرتضى فاضل حلو جاسم1122221211044033

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية النهضة للبنينادبيحسين كامل عبود شجر1132221211045012

كلية القانون/جامعة ذي قار478.0079.67اعدادية النهضة للبنينادبيعبد هللا حبيب عبد ناجي1142221211045021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية النهضة للبنينادبيعلي عدنان جابر كريم1152221211045023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر369.0061.50اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسنين عبد الحسين عبد ربه عكيلي1162221211048006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحمزة فرج صليل شويخ1172221211048011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية العالمة االميني للبنينادبيذو الفقار عصام حسين عباس1182221211048015

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية345.0057.50اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمحمد طالب عطيه عطشان1192221211048041

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمحمد ناجح كريم عناد1202221211048043

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسن مهدي حسين فليح1212221211049001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي حسين خضير فضيح1222221211049014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي حسين نور نعمه1232221211049015
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التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي ناجي هاشم سفاح1242221211049019

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط367.0061.17اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمرتضى عالء سالم صالح1252221211049026

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمنتظر غني صخي جوده1262221211049031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر367.0061.17ثانوية الوثبة للبنينادبيمصطفى فزيع جبر عواد1272221211050013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الشهداء للبنينادبيصادق نبيل محبوب فاضل1282221211051010

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى عبد الحسين شهيب علوان1292221211051024

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الجواد للبنينادبيزين العابدين قاسم جبر عناد1302221211054016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الجواد للبنينادبيعلي ماجد غشيم عبد هللا1312221211054024

كلية االعالم/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية الجواد للبنينادبيمهند رميض جبير عرمان1322221211054034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية النجاح للبنينادبيحسين صبري شنون سلطان1332221211057009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية النجاح للبنينادبينصر هللا جبر كاظم كدر1342221211057039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيمحمد حسين علي راضي1352221211058006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار383.0063.83اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيمنتظر محسن اركوس بسيلة1362221211058008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبياحمد ناجي جايد ناصر1372221211059008

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبياحمد حليم مناحي جوده1382221211063001

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيحسن رائد سعود محينه1392221211063005

كلية القانون/جامعة ذي قار460.0076.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعباس محمد عبد الزهره نعيمه1402221211063015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعلي فالح حسن عبيد1412221211063019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيفاضل عباس مكطوف علي1422221211063022

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمحمد رزاق كاطع هاشم1432221211063026

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيابراهيم نعيم جاسم كاطع1442221211065002

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيستار كاظم جبار عبيد1452221211065013

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيسجاد طالب جابر فلول1462221211065014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيعادل شمخي جبار كاظم1472221211065015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0074.83للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيعلي مكي ثجيل عريف1482221211065018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية359.0059.83للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمنتظر محمد حسن حفيز1492221211065031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيادهم عباس محسن نعيمة1502221211068010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسن علي صالح عبيد1512221211068018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين عبد محيسن خليف1522221211068028

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيسجاد ضياء حبيب عطية1532221211068051

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيصادق خليل شاهر فارس1542221211068057

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعقيل خالد نعيم شيال1552221211068068

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي جعفر قاسم خزعل1562221211068072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي سعد مطر فرحان1572221211068075

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيكريم عبد العظيم ماذي كريم1582221211068083

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيكميل هاتف جليل إبراهيم1592221211068085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمحمد مهدي عبود خليف1602221211068094

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمرتضى احمد كامل فلفل1612221211068097

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمسلم كاظم نمنم صيهود1622221211068099

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمصطفى رحيم نعيم مسير1632221211068103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0066.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمصطفى مالك حسن صليبي1642221211068106
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمنتظر مصطفى مخور عاصي1652221211068109

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيعلي ابراهيم مسير وداي1662221211074001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبياحمد ماهر دنيف خزعل1672221211074003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0073.50اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيرشاد دنيف خزعل فزيع1682221211074016

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر390.0065.00اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيعلي حسن عبد الكاظم غالي1692221211074023

كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيمصطفى كريم محمد حبيش1702221211074032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00ثانوية الفالح للبنينادبيعبد الرحمن اياد عبد االئمه شيال1712221211075007

كلية اآلداب/جامعة بابل384.0064.00ثانوية الفالح للبنينادبيمهند عارف مطشر عجيمي1722221211075013

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين حمود عبيد مانع1732221211082020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين عبد العال سلمان شجيل1742221211082022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر362.0060.33اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين علوان عبد عيسى1752221211082023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين عوده عجيل كاظم1762221211082024

كلية اآلداب/جامعة واسط377.0062.83اعدادية المثابرون للبنينادبيحمزه ناظم عبد هللا مفتن1772221211082028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي سامي غثيث حرجان1782221211082060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية المثابرون للبنينادبيمصطفى محمد جخيم جبر1792221211082091

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الرويمي للبنينادبيعباس ناجي عنيد غياض1802221211084002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية313.0052.17ثانوية الرويمي للبنينادبيمروان مالك عبد فهيد1812221211084008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيامير احمد حميد جبار1822221213017001

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيكرار احمد عبد هللا جبر1832221213030006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيكرار عدنان مطشر كمر1842221213030009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية االضواء االهلية للبنينادبيحسن علي خليل حطحوط1852221213040002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيسيف الدين حيدر فاخر نعمه1862221213047006

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية النور االهلية للبنينادبيزيد حسين عطوان عبيد1872221213061001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبياياد رياض حسين حمود1882221215001016

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية313.0052.17اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيعباس كريم عبد هللا عبود1892221215001064

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيعبد الرحمن مالك عبد العزيز عطية1902221215001067

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيعلي عبد هللا حمد حسين1912221215001081

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية301.0050.17اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمحسن ماجد حسن سوادي1922221215001093

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد حسين علي عويش1932221215001096

كلية االعالم/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد نعمة حسين والي1942221215001105

كلية االعالم/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيمصطفى سعد ضايف عودة1952221215002011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار368.0061.33ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعباس سفاح جبار شذر1962221215005009

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد مشتاق رزاق صالح1972221215005019

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينادبيعباس عالوي جالب حسن1982221215022004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبياكرم خالد حرب مخيلف1992221217002003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيحسن ماجد حسن سهر2002221217002006

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيمرتضى علي يعقوب حسن2012221217002016

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية االيمان المختلطةادبيباقر محسن تبن برغش2022221217004001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية االيمان المختلطةادبيغزوان كريم راشد كايش2032221217004006

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر430.0071.67ثانوية االقتدار المختلطةادبيطاهر يونس صخي خليف2042221217010008

كلية التربية/جامعة القادسية430.0071.67ثانوية البحتري المختلطةادبيعلي عادل كوتي فهد2052221217012005
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قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17ثانوية أغادير المختلطةادبيعبد العراق ستار داخل كحيط2062221217014005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية أغادير المختلطةادبيكرار جميل عودة فرعون2072221217014010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار368.0061.33ثانوية أغادير المختلطةادبيمنتظر كريم عباس خماط2082221217014014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية دار الندوة المختلطةادبياحمد خضير عباس شيحان2092221217015003

كلية اآلداب/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسن سالم غالم عليوي2102221217015005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعالء هادي عويد محسن2112221217015021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0070.83ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعلي عباس فيصل كشيش2122221217015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر377.0062.83ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمجيد ضمد جابر موسى2132221217015029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الثوار المختلطةادبيعلي سعيد كامل دبيس2142221217016006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية الثوار المختلطةادبيمنتظر عباس حسين عويد2152221217016017

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسن ثامر كاظم جبير2162221217017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0062.67ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسين عمار ياسر عناد2172221217017012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيكاظم محسن عبد الحسن صليبي2182221217017027

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00ثانوية المحمدية المختلطةادبياحمد صالح حسن غياض2192221217023001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0075.50ثانوية المحمدية المختلطةادبيزين العابدين علي راشد رومي2202221217023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية المحمدية المختلطةادبيمنصور توفيق صكبان حسن2212221217023013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحسن ناصر عبد مذكور2222221217028001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحسين حميد جابر كريم2232221217028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيكرار جهاد كاظم ظاهر2242221217028013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0066.00ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيباقر علي عذيب عبد هللا2252221217048002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحمد علي احمد رزوقي موسى2262221217048015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية المجاهد المختلطةادبياسد حيدر محمد كاظم عبد هللا2272221217049001

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر391.0065.17ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيعلي حسن غويلي ثامر2282221217053008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83ثانوية الحبوبي المختلطةادبيمصطفى يوسف مهدي ماجد2292221217056011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيسجاد حسين كيف عبيد2302221217073026

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية301.0050.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعباس كاظم رهيف ثجيل2312221217073035

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمصطفى سعيد حمود عبد الصاحب2322221217073064

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية الفرات للبناتادبيحوراء عادل كاظم خضير2332221222002011

كلية القانون/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية الفرات للبناتادبيديار عباس عبد كاظم2342221222002016

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية301.0050.17اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء احمد طاهر مهوس2352221222002019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الفضائل للبناتادبيحوراء علي حلو واجد2362221222005019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء مرتضى كامل جعفر2372221222005027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب رسيم عبد الساده شويخ2382221222005029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب كاظم كمر عبد هللا2392221222005034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب مهدي صالح جمعه2402221222005035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية الفضائل للبناتادبيسكينه ساجد هاشم جيجان2412221222005038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0074.00اعدادية الفضائل للبناتادبيشيماء ضاري عذير عباس2422221222005041

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار383.0063.83اعدادية الفضائل للبناتادبيعفاف محمد خيطان كزير2432221222005042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33اعدادية الفضائل للبناتادبيمريم محمد حسين فليح2442221222005050

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية تونس للبناتادبيساجده عبد هللا سلطان حمد2452221222007022

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه جبار حسين سلمان2462221222007028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية تونس للبناتادبينور الهدى مجيد ملذوع ياسر2472221222007040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية تونس للبناتادبينور رياض عبد االمير جاسم2482221222007042

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية تونس للبناتادبيوفاء محمد نجم جالب2492221222007047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب حيدر عبد الرحيم منحر2502221222010018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الفيحاء للبناتادبييقين أحمد مطر ضايف2512221222010027

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء عبد االمير صكبان سروال2522221222011008

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية الشيماء للبناتادبيغدير حسين فليح حسن2532221222011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية الشيماء للبناتادبيفرقان سالم ذياب معارج2542221222011024

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية رملة للبناتادبيام البنين صادق انصاف جبار2552221222015002

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية304.0050.67اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء قاسم محمد رهيف2562221222016020

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية سكينة للبناتادبيمروه معن عباس محمد2572221222016038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية سكينة للبناتادبيمالك عالء عبد االمير هاشم2582221222016040

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية سكينة للبناتادبينورس جبار عبيد سفيح2592221222016045

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء عبد النبي خضير جبر2602221222018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيأسماء خلف ارحيم عبد هللا2612221222022001

كلية االعالم/جامعة ذي قار368.0061.33ثانوية قرة االعين للبناتادبيايمان وجدي مطشر خيون2622221222022005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية قرة االعين للبناتادبيحوراء حميد علي خضير2632221222022008

كلية االعالم/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب محمود عبد الحميد راضي2642221222022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار379.0063.17ثانوية قرة االعين للبناتادبيسحاب ناصر كظامي لفتة2652221222022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية قرة االعين للبناتادبينور الهدى احسان عودة حسن2662221222022032

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية قرة االعين للبناتادبيهدى جبار الزم حسين2672221222022033

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33ثانوية الفاطميات للبناتادبياالء محمد جبار شالكه2682221222023006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الفاطميات للبناتادبيالفواطم هاشم صبار جالب2692221222023007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار421.0070.17ثانوية الفاطميات للبناتادبيورود محيي عبد عجيل2702221222023041

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33اعدادية الفجر للبناتادبيزينب ماجد صبيح كاظم2712221222027006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0072.17اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب صاحب عبد الحسن عبد2722221222028031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية الشموخ للبناتادبيسبأ حسين عبد االمير عبد الحسين2732221222028039

كلية االعالم/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الشموخ للبناتادبيسجا احمد كاظم جبر2742221222028040

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية الشموخ للبناتادبيناديه علي جابر سيد2752221222028055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية الشموخ للبناتادبيندى عبد االمير عبد الستار عاجل2762221222028057

كلية اآلداب/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية المؤمنات للبناتادبيفاطمه جبار سلمان منشود2772221222031013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50ثانوية اريدو للبناتادبيايه طالب جابر رضيوي2782221222032005

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية اريدو للبناتادبيحنين علي بدر محسن2792221222032007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية اريدو للبناتادبيحوراء كاظم ياسين كامل2802221222032010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء حسين طلب فيصل2812221222032013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية اريدو للبناتادبيعبير مهدي سعدون فرحان2822221222032026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية اريدو للبناتادبيفدك راجي جبر نجم2832221222032031

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17اعدادية الكرامة للبناتادبيسجى عامر ستار هويني2842221222037024

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية الكرامة للبناتادبيصابرين فالح حسن مسير2852221222037025

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50ثانوية ام البنين للبناتادبيامل محمد قاسم خلف2862221222038001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيافراح علي حسين شريف2872221222041003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبيادر بهلول لفلوف خليف2882221222041008

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء هادي شريف ناهي2892221222041014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية300.0050.00اعدادية النور للبناتادبيحوراء شاكر حاشوش علوان2902221222042012

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية النور للبناتادبيزينب عبد الباقر هاني علي2912221222042027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر371.0061.83اعدادية النور للبناتادبيعبير نغيمش مسيس صخي2922221222042035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية النور للبناتادبينور الهدى رياض عبد الرزاق عبد الزهرة2932221222042046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0071.50اعدادية الوركاء للبناتادبيتبارك محمد مهلهل جعاز2942221222043014

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية الوركاء للبناتادبيحنين عدي محمد خضر2952221222043017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار369.0061.50اعدادية الوركاء للبناتادبيريام ناظم شالكة منشد2962221222043022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب منخي جبر شخير2972221222043033

كلية االعالم/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية الوركاء للبناتادبيفاطمة سعد مهيدي صالح2982221222043040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية عشتار للبناتادبيايناس حسن مهدي صالح2992221222044003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية عشتار للبناتادبيسرور نزال ناجي نزال3002221222044016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية البطحاء للبناتادبيامنه احمد عبد جبر3012221222045011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية البطحاء للبناتادبيريم سعود غانم زركي3022221222045031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار363.0060.50اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب خالد علي قصاب3032221222045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية البطحاء للبناتادبيسرى جابر كزار ياسر3042221222045052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية البطحاء للبناتادبيعبير حسن شيحان مسير3052221222045057

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء360.0060.00اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب نجم عبد موشنه3062221222046014

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية الشطرة للبناتادبيصابرين اياد نوري عبد الكريم3072221222046016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب ناصر حسين عداد3082221222049015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية الزهراء للبناتادبيسبأ طالب هادي كاظم3092221222049016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الزهراء للبناتادبيصدى ماهر شباط عنادي3102221222049018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية الزهراء للبناتادبيغفران داخل عبد يباد3112221222049022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر385.0064.17ثانوية االبتهال للبناتادبيتبارك عزيز طاهر عبد الواحد3122221222051010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب عبد الرحمن صالح حامد3132221222051022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية االبتهال للبناتادبيسجى اكرم جمعه سعدون3142221222051027

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية الرفاعي للبناتادبيخديجه محسن كريم فجري3152221222053018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر425.0070.83اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب عبد خير هللا عبد3162221222053029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية الرفاعي للبناتادبيهدير حيدر رحم كطل3172221222053050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط419.0069.83اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبتول سامي قاسم خلف3182221222055009

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط366.0061.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيخديجه طه ياسين منعم3192221222055017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر392.0065.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب اياد كاظم الطيف3202221222055031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب قتيبه سبتي عبد3212221222055034

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية صدى النجاح للبناتادبيمروه عزيز كامل ثويني3222221222055049

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية قلعة سكر للبناتادبيامتثال عدنان عبد االمير ادهام3232221222056002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية قلعة سكر للبناتادبيفاطمة عبد السالم حسين سلمان3242221222056009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33اعدادية الوفاء للبناتادبيختام حميد نجم عبيد3252221222057011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الوفاء للبناتادبيريم طاهر طعيمة حمادي3262221222057014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء عادل محمد لفتة3272221222057016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية الوفاء للبناتادبيهدى كريم علك هميلة3282221222057030
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية تبارك للبناتادبيأستبرق علي تعبان مهيجر3292221222062001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية306.0051.00ثانوية تبارك للبناتادبيحوراء غثيث جخيور خزعل3302221222062004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50ثانوية تبارك للبناتادبيفرح عباس عجه عليوي3312221222062017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار399.0066.50للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيأديان شهيد هاشم حمود3322221222064001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00ثانوية البينات للبناتادبياسراء حسين معن خوير3332221222068001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية البينات للبناتادبيروان مزهر ماضي جبر3342221222068011

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار413.0068.83ثانوية البينات للبناتادبيفيحاء ستار صالح خضر3352221222068021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار372.0062.00ثانوية البينات للبناتادبيمريم المي محسن علوان3362221222068022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية البينات للبناتادبينور حيدر علي خزعل3372221222068027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار366.0061.00ثانوية البينات للبناتادبيهدى غائب جميل كوار3382221222068028

كلية القانون/جامعة سومر454.0075.67ثانوية البينات للبناتادبييقين ثائر جبار مهاجر3392221222068029

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيأم البنين سالم عبد النبي مطير3402221222075001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيابرار فاضل عبد النبي مطير3412221222075002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار415.0069.17اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزينب عبد عوده لطيف3422221222075017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0072.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزينب فالح حرج كاطع3432221222075019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيشيماء عاصي شويش كاظم3442221222075023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيفاطمه لفته قاسم محمد3452221222075026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيوفاء حسن راضي مذبوب3462221222075034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية البتول للبناتادبيميسم جواد كاظم حسن3472221222081032

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67ثانوية البتول للبناتادبيوقار ياسر ساجت ملغوث3482221222081038

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية357.0059.50ثانوية االصالح للبناتادبيدعاء عبد الرسول فالح ثويني3492221222082005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0062.17ثانوية االصالح للبناتادبيساره سفاح ثويني مونس3502221222082007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00اعدادية القوارير للبناتادبياحالم وليد خالد جبار3512221222085001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية القوارير للبناتادبيامل كريم بسل ناشي3522221222085002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار376.0062.67اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء رسول حسن جوعان3532221222085012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية سما ذي قار للبناتادبيحوراء جهاد ثقيل حيال3542221222088012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرشا حسين مناحي احمد3552221222088019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيروان علي عكلة سدخان3562221222088020

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيغدير عبد المطلب نعمة موسى3572221222088042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيهاله عالء اهويدي حميد3582221224010010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيساره رحمن علي مكطوف3592221224012005

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية االهوار االهلية للبناتادبيزهور عبد الكاظم مغامس عبود3602221224043004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيتبارك حيدر ناصر محمد3612221226002008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبياسماء اياد عبد هللا جبر3622221227002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيزهور خضير عباس جواد3632221227002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0071.17اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيغفران عبد الحسين دخيل مطر3642221227002006

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيفاطمة علي جبار حسن3652221227002007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الفرزدق المختلطةادبيزهراء جبار خضير سوادي3662221227009002

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيفاطمة محمد عبد الرضا زبون3672221227021003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيبتول رياض مزهر مشخول3682221227028001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيمريم فليح حسن رشيد3692221227053004
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيهاجر ناصر حسين حميدان3702221227073014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية368.4861.41ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن احمد عطيه كاظم3712221411001008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.5298.25ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر حسن جاسب نابت3722221411001016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية الناصرية للبنيناحيائيابراهيم محمد جيجان صيوان3732221411002010

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين سالم حنش عوده3742221411002032

كلية العلوم/جامعة سومر521.0086.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحيدر داخل رجه مالح3752221411002050

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيكرار خضير مهاوش جبر3762221411002112

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد مهدي جبار خليل3772221411002134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمقتدى عبد القادر جهاد مهلهل3782221411002149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيياسر تركي نغيمش رداد3792221411002157

كلية االعالم/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيابو الفضل خالد حسين خضير3802221411003003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر467.0077.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن صالح امنعثر عنيد3812221411003044

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين جميل خلف عبد3822221411003064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0069.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ميثم علوان خلف3832221411003205

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية588.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد اسعد ياسين صالح3842221411003240

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد الصادق حميد جواد حسن3852221411003241

كلية االعالم/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جاسم كوزان امريهج3862221411003250

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى امير زياد مناحي3872221411003310

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى سعد عليوي فضيل3882221411003319

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف شالل فرحان فارس3892221411003354

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ماجد جبر هالل3902221411004085

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين غالب محمد عوده3912221411004126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر نافع عبد الرزاق ناصر3922221411004159

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية506.0084.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد مهدي سكر3932221411004226

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم468.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي شاكر قاسم مزبان3942221411004260

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عباس اسماعيل عبيد3952221411004267

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عدنان كشيش طالع3962221411004275

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر عبيد مدلول3972221411004316

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية587.0097.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار عبد الكريم مالح خياله3982221411004320

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين هادي مشاي3992221411004357

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0083.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد محمود حبيب ضباب4002221411004399

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى مهدي سعدون مهدي4012221411004410

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر عالء صكبان علي4022221411004451

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهند علي حسين عبيد4032221411004456

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83االعدادية المركزية للبنيناحيائينور الدين هويدي دوخي عاشور4042221411004464

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين علي محمد عبود4052221411005021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين محمد حسين مطرود4062221411005023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسجاد حسين لطيف مكطوف4072221411005032

كلية االعالم/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي عبد الهادي عبد الرضا سرحان4082221411005050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي عماد جبر ارهيف4092221411005052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمصطفى ناظم حسن جويش4102221411005079
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67ثانوية الغدير للبنيناحيائيزين العابدين سلمان علي يوسف4112221411006018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية الغدير للبنيناحيائيعلي سعد ضعين حوشان4122221411006033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد حيدر بهلول جايد4132221411006050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية الغدير للبنيناحيائيمصطفى مجيد كامل محمد4142221411006069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحيدر نافع فجر طليع4152221411007031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد منحوش4162221411007080

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد قاسم دنيف شرشاب4172221411008008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائيكرار جهاد لهوين عبد4182221411008045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الغني حيدر عبد الغني عبد علي4192221411009070

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0083.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد العالي ساجت4202221411009111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق عبد النبي غالب4212221411011016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي اسعد دويل حسب4222221411011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمجتبى حامد جياد حسن4232221411011070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد حمزة عيدان صالح4242221411012083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد مجبل فرج طاهر4252221411012089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد منير عبد الكريم داخل4262221411012091

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعايد عبد هللا مراد رشيد4272221411012099

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى466.0077.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الجليل عادل عبد الجليل جابر4282221411012114

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عبد العظيم عامر بريبر4292221411012152

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية304.0050.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين عدنان ثامر سعدون4302221411013051

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد علي سعيد شنين4312221411013085

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار595.0099.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمود علي حسوني عبد الحسين4322221411013087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد غانم محمد كامل4332221411015006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية السالم للبنيناحيائيجعفر جاسم جعفر علي4342221411015016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية السالم للبنيناحيائيخضير جبار ناصر خضير4352221411015056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي حيدر نعيم عوده4362221411015095

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد هاشم حسن جابر4372221411017011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم545.0090.83اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمؤمل عدنان خلف رحم4382221411017128

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمنصور عناد كاظم محيسن4392221411017165

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية346.0057.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائيفاضل سالم صالح حسين4402221411018125

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمجتبى صبيح حسن جاسب4412221411018136

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0090.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيامير حيدر دلي ثجيل4422221411019019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0089.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسن علي مسير خضير4432221411019036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين فراك4442221411019057

كلية العلوم/جامعة سومر517.0086.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسجاد حسين محسن نجم4452221411019086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.0069.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسيف علي حسين نعيم4462221411019094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464.0077.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيفادي سعد بالل سراج4472221411019150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا شريف حسين4482221411019189

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمود داخل بهل كناد4492221411019196

كلية التمريض/جامعة ذي قار582.0097.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمنتظر نجم عبد هللا عساف4502221411019217

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد صالح جرس عائد4512221411020007
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين قاسم محمد عودة4522221411020039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس حبيب شريف ناصر4532221411020061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيجواد كاظم كسار منشد4542221411021025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسجاد حبيب عبدهللا ريحان4552221411021082

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد جمال ثجيل الحاوه4562221411021197

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الغراف للبنيناحيائيعبد المرتفع كاظم طاهر عزيز4572221411022055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0072.83اعدادية الغراف للبنيناحيائيعلي حميد هداب علي4582221411022061

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الغراف للبنيناحيائيمحمد علي وحيد عبد الحسن4592221411022084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية الدواية للبنيناحيائيكرار علوان ارجيب عايز4602221411023033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد حسن علي جارهللا4612221411025001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط417.0069.50اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس طالب شريف عبيد4622221411025053

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية النصر للبنيناحيائيمنتظر مهند عبدالكاظم خلف4632221411025119

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار377.0062.83اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيباقر علوان بهلول خليف4642221411026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيسجاد شهاب نعيس كماش4652221411026055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية308.0051.33اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيصادق شهيد خزن جوني4662221411026066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعباس كريم ضميد زكروط4672221411026076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمؤمل اسعد عبد الواحد عبدالرضا4682221411026108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد طالب خضير عباس4692221411026118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسجاد قيس جاسم جبر4702221411027070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحسين باسم عجيل نهار4712221411028013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمرتضى رافد علي مهاجر4722221411028062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين حيدر غركان لويص4732221411029021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الفجر للبنيناحيائيعقيل حسين جاسم محمد4742221411029067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيعماد ناصر حسين جاسم4752221411029088

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيمصطفى حامد صيهود ذياب4762221411029131

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيمهدي صالح عبد هللا مفتن4772221411029139

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل515.0085.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيابراهيم رشيد ابراهيم واوي4782221411031001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد علوان سلطان حمود4792221411031017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد عماد علي حسان4802221411031019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الشباب للبنيناحيائيحمزه حيدر طالب محمود4812221411031061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس خالد جبار ناصر4822221411031102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي ثجيل عطيه شباط4832221411031128

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنتظر عدنان نصير والي4842221411031228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيياسر سالم ياسر فليح4852221411031238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية االطهار للبنيناحيائيحسن بدر كامل عيدان4862221411032007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد عقيل عبد الكريم خلف4872221411033017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية367.0061.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد علي عبد الكاظم شبرم4882221411033018

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0081.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيايهاب طالب عباس جارود4892221411033047

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحبيب حميد عجيل فاضل4902221411033054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين فالح نوري نعيس4912221411033095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحمزه حميد عبد حلو4922221411033102
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحمزه عقيل عاكف فليح4932221411033103

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد هللا ربيع ثامر هدب4942221411033175

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي دايم وارد عبد الحسين4952221411033201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي صائب محمد سالم4962221411033204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عبدالرحمن شهيد عجمي4972221411033214

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيغفار يوسف جواد ياسين4982221411033239

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0062.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد رضا احمد جهاد صالح4992221411033280

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد رياض طالب ثجيل5002221411033283

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيجبران ظافر خضير عباس5012221411034063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء541.0090.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن شعالن حميد صبر5022221411034078

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عباس مكطوف محمد5032221411034080

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين خليل عاكف فليح5042221411034104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0084.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد عودة وداي5052221411034125

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر عبد الجليل محمد علي5062221411034141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد احمد داخل نهيب5072221411034157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0083.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي صاحب جاسم صياح5082221411034240

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار عبد السالم جبر شالش5092221411034292

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيليث رفيق عطشان مزهر5102221411034302

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمكي عبدهللا حبيب ناصر5112221411034395

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر طالب ثجيل ليهوب5122221411034399

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية االخاء للبنيناحيائيجعفر خالد خشان حلو5132221411035028

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيرضا عمران هادي حاتم5142221411035054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيسيف ذو الفقار شاكر عبد الزهرة5152221411035068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيعبد هللا نعيم معاط سلطان5162221411035085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيعقيل مسلم يعقوب يوسف5172221411035088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيمرتضى حسين شناوة نايف5182221411035173

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيازهر عبد العباس عزيز صنكور5192221411037007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائياكرم قاسم كريم جاسم5202221411037011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسن بشير كاظم عبيد5212221411037022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسن عبد الباري حميد جعيز5222221411037027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعباس كاظم نعيم بداي5232221411037089

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد ارشد موسى علي5242221411037127

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد جاسب عجيل موتان5252221411038002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحيدر صالح كاظم دودان5262221411038046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحيدر علي محسن صباح5272221411038049

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية العكيكة للبنيناحيائيفرقان جاسم ناصر مدلول5282221411038106

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيزاهد كاظم حميد عبد هللا5292221411039013

كلية علوم البحار/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد سعد مصاول ضيدان5302221411039027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية الحمار للبنيناحيائيحسين ريسان زعل مشيجل5312221411040010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية303.0050.50اعدادية الحمار للبنيناحيائيمحمد غسان شرف عيسى5322221411040034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الحمار للبنيناحيائيمنتظر يحيى خلف عزيز5332221411040038
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قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0066.67ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعلي رزاق جبار عبد الساده5342221411041019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعلي مجيد لطيف الزم5352221411041021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد عودة هزل دويش5362221411042008

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسن عايد كريم عبد5372221411042022

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية الفهود للبنيناحيائيعباس احمد نزال حميدي5382221411042048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية الفهود للبنيناحيائيوائل باسم دليل رسن5392221411042083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية النهضة للبنيناحيائيحيدر ضياء جابر شغيت5402221411045022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائياحمد كاتب بهلول حمدان5412221411046002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيسجاد عباس شخير رحيل5422221411046030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد بشار دفتر لفته5432221411046067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمصطفى عباس عيسى عذافه5442221411048084

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0071.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيباقر كاظم جبر حسن5452221411051002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين حسن كاظم جاسم5462221411051005

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية الصادقون للبنيناحيائيعلي الكرار سالم جيجان صيوان5472221411052040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمصطفى طالب حريجه حسين5482221411052051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيناصر حكيم محمد سعيد5492221411053067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيثائر عماد كاظم عجيل5502221411055007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحزام جليل محسن خيون5512221411055015

كلية التربية/جامعة سامراء418.0069.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحمزه صبار ثجيل رسن5522221411055028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0072.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعباس جواد كاظم غالي5532221411055042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جاسم معارج5542221411055066

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائييعقوب جليل ياسين ياسر5552221411055077

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0089.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد شاكر حبل رهيج5562221411057061

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0082.33اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي حكمت ابراهيم عايش5572221411057095

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي شهيد دايخ عليوي5582221411057102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الصادق للبنيناحيائيمرتضى جاسم صافي خليوي5592221411060037

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0093.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد الحسين حمادي5602221411062003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيرافد قاسم عبد الصاحب محينه5612221411062079

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيكاظم جواد عبد الكاظم جاسم5622221411062149

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0088.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار عبد الحسن شبرم علوان5632221411062154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد تقي كريم خضير عباس5642221411062174

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الهادي محمد5652221411062176

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى علي حسين علي5662221411062209

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى محمد حسين خضير5672221411062210

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر باسم كاظم قاسم5682221411062227

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنير حازم وهاب عبد الحسين5692221411062232

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيعالء خضير عبد عفص5702221411063009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحمزه هيثم عبد هللا سوير5712221411064014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي صالح مهدي عذاب5722221411066082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيكاظم حسين كامل شناوه5732221411066099

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد زامل ثجيل خيون5742221411066115
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كلية العلوم/جامعة واسط507.0084.50اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيجبرائيل فاخر محيسن عبد الحسين5752221411067006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيايوب محسن محمد جوده5762221411070017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيرياض حسين جواد كاظم5772221411070072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء528.0088.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد صالح نعيم جبير5782221411070077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خلف فهد5792221411070151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد مشتاق جاسب حمد5802221411070176

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى طالب عبد هللا داخل5812221411070197

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد حيدر عبد الحسين احسين5822221411072003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية المنار للبنيناحيائيزين العابدين سمير عزيز جاسم5832221411072031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية المنار للبنيناحيائيسجاد شروان جابر جامل5842221411072033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيحيدر حميد نجم صكر5852221411074012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0078.67ثانوية االعمار للبنيناحيائيأحمد جاسب مسير سمسم5862221411076001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17ثانوية االعمار للبنيناحيائيخالد كمر صالح علي5872221411076008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0072.83ثانوية االعمار للبنيناحيائيعبد هللا سعود جاسم خليوي5882221411076016

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية التميز للبنيناحيائيالحسين علي محسن جوده5892221411077018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية التميز للبنيناحيائيخلف حامد صباح ياسر5902221411077072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83اعدادية التميز للبنيناحيائيزين العابدين محروس عبيد ناصر5912221411077077

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار371.0061.83اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي حيدر خيون كاظم5922221411077126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي خليفه عوده عكل5932221411077128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حبيب دخيل5942221411077134

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد اسعد محمد كاظم5952221411077166

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد العظيم صبر لفتة5962221411078010

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسن سالم رخيص زغير5972221411079016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.0070.50اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحمد مؤيد جاسم محمد5982221411079088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمهند محسن حسن جابر5992221411079107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين ربيع محسن جياد6002221413001007

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار469.0078.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيضرغام مهدي سلطان سدخان6012221413004077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ياسر خضير حسين6022221413004144

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر ثامر حسين جابر6032221413004146

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم نايف عاصي6042221413005007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عويد علي كاطع6052221413006059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيكرار هادي صكبان حسون6062221413008059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيمهدي عدي عجيل سمير6072221413008079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائييحيى حيدر كاظم عبادي6082221413008081

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0077.50ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائياسالم رحيم جبر محمد علي6092221413009006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم فاخر عنيد6102221413009025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيحسين محمد جمعة عبيد6112221413011004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعقيل هيثم علي حسن6122221413012089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي سالم عويد عبد6132221413012104

كلية الزراعة/جامعة كربالء369.0061.50ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمصطفى اياد غياض جبر6142221413012163

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن فالح شرشاب فرج6152221413013030
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحمد هللا خلف كعيم حنتوش6162221413013055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر عواد كاظم محسن6172221413013063

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار393.0065.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسجاد مهدي محمد راضي6182221413013079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي موسى عبيد6192221413013084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر394.0065.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس نعيم بدر طعيمه6202221413013098

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد جهيد عبد الرضا6212221413013146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط455.0075.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمخلص عبد الرزاق عذيب زوير6222221413013158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء484.0080.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى حمزه موسى ضباب6232221413013168

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمنتظر فالح لكن دعيدع6242221413013181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى468.0078.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمهدي سعد سلمان هميم6252221413015038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيتميم صالح حسن ساجت6262221413019008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي حسن شناوه حسين6272221413021044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد عبد الكاظم فليح6282221413023172

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط417.0069.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد العظيم محيسن لفته6292221413023201

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحيدر سعد عبد عجرش6302221413024017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد سرحان كاظم تالي6312221413025044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن سلمان دحام6322221413025050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمهدي رزاق مشكور حميدي6332221413025129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائينور جليل رشيد ذياب6342221413025133

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيزين العابدين محمد عبد صالح6352221413027021

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي عباس علوان ماهود6362221413027035

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس حسن حنظل حسين6372221413030046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي حبيب حسن نعيمه6382221413030058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيصدام حسين فليح وهد6392221413031025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي رحم سويف عبد6402221413036034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيزين العابدين جليل خلف زغير6412221413040034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد غسان جبار عبود6422221413040040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد ايدام ناهي6432221413040041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمنتظر طالب جدوع حسين6442221413040101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء524.0087.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي حميد جاسم سفيح6452221413041034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان419.0069.83االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىاحيائيمصطفى قحطان عبد الواحد كاطع6462221413043028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس فرحان خيون6472221413047022

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائياكرم حسين غريب سالم6482221413048008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم ناصر حسين6492221413048052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50ثانوية االدريسي االهلية للبنيناحيائيسجاد لطيف رهيف حسن6502221413049011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية االدريسي االهلية للبنيناحيائيعلي احسان كاصد مهدي6512221413049014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسجاد سامي مهدي عبد الرضا6522221413060049

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعبد الكريم قاسم عودة غضاب6532221413060063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي نجاح هاشم حمود6542221413060087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد خالد هاشم عالوي6552221413060104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمنتظر احمد فليح حسن6562221413060122
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0098.17ثانوية فاطمة الزهراء االهلية المسائية للبنيناحيائيازهر حمود مشرف ياسر6572221415004002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد عدي عبد فدعم6582221415007017

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0097.50اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد محمد جواد كاظم عويد6592221415007026

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن احمد حسن ناصر6602221415007051

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيرسول محمد مطر جمه6612221415007097

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيسجاد جليل جاسم كاظم6622221415007104

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعباس جاسم محمد جعفر6632221415007132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا مهدي صالح عناد6642221415007150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيغزوان عبد العباس عبد الرضا لجالج6652221415007209

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد عقيل عمير نشمي6662221415007256

كلية االعالم/جامعة ذي قار366.0061.00اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد نبيل داخل عبد الحسن6672221415007266

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد وليد كاظم نتيش6682221415007270

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية301.0050.17اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمنتظر عطشان كيين جبر6692221415007295

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيثامر يوسف جرس عائد6702221415008015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر مطشر نجم6712221415008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر412.0068.67اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عاشور حسين6722221415008137

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمنتظر طالب جواد كاظم6732221415008155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس موسى بدير6742221415009021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيحسين طالب علي ناصر6752221415010004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية309.0051.50اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعباس محمد حيال يازع6762221415011066

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائييحيى عباس عبد المهدي طالب6772221415011129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية االصالح المسائيةاحيائيكرار عبد علي كاظم اسباهي6782221415014016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية االصالح المسائيةاحيائيمؤمل سعود عبد هللا نخش6792221415014018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح محمد علي6802221415015009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر412.0068.67اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيحسين علي جلود مطلك6812221417002003

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00ثانوية االيمان المختلطةاحيائيعادل خشيني ساجت حافظ6822221417004004

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية البدر المختلطةاحيائيحسين عزيز نصيف عجيل6832221417006007

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيمسلم عطشان سلمان بزاز6842221417006026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيسجاد نعمان معال شكيص6852221417022017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحسن شاكر خشن حموده6862221417032001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار530.0088.33ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي حسين عويد بليبل6872221417032006

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي قادر جمعه حسين6882221417032010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية الخلد المختلطةاحيائيمحمد رسول عامر موسى6892221417034053

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0079.50ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيعلي منوح جابر محسن6902221417039015

كلية العلوم/جامعة واسط519.0086.50اعدادية المسار المختلطةاحيائيعباس حيدر كاظم علوه6912221417043033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية المسار المختلطةاحيائيمحمد عيدان ميسر سوادي6922221417043056

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيجواد كاظم جليل بجاي6932221417058004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر419.0069.83ثانوية المرفأ المختلطةاحيائياحمد ضعيف مشرف حمود6942221417059001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي شاكر عوده صالح6952221417060051

كلية التربية األساسية/جامعة سومر442.0073.67المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيمحمد نعيم داود حسين6962221417064020

كلية التربية /جامعة الحمدانية429.0071.50المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيمنصور فهد جبر دبين6972221417064022
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية االحرار المختلطةاحيائيشهيد محمد عطية زغير6982221417066012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيباقر عامر حسن شدود6992221417067002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيكرار رحيم عطيب جبير7002221417067018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية444.0074.00المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيمحمود كامل ثجيل ونان7012221417067020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياحمد عادل محمد جبار7022221417073002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحب الدين علي خضير عجيل7032221417073021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيرعد ستار جبار كصاب7042221417073048

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار509.0084.83ثانوية الوهج المختلطةاحيائيرضا فتيان زاجي طاهر7052221417077004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الصفا المختلطةاحيائيعلي طالب فاخر طاهر7062221417081010

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمصطفى مهند كاظم جاسم7072221417081019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية االكارم المختلطةاحيائيمسلم حاكم ابو الهيل حسين7082221417083028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الميثاق للبنيناحيائيرؤى سعد عيدي صياح7092221421056005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزينب جميل ياسر مهلهل7102221421056012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية المنار للبنيناحيائيزينب عبد علي عبد الساده ارحيمه7112221421072008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية المنار للبنيناحيائينرجس باسم كريمش مونس7122221421072018

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب حيدر غازي جعفر7132221422002067

كلية االعالم/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب ماجد عبد االمير سعود7142221422002074

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينه مانع صبري سلطان7152221422002077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الفرات للبناتاحيائينور كاطع بهلود مهوس7162221422002126

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيهدى علي حسين باني7172221422002127

كلية االعالم/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء عماد رياض ناصر7182221422004093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر عوده سلطان7192221422004125

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ناجي نعمه غافل7202221422004168

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهره عبد الكاظم طلب جويعد7212221422004174

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء484.0080.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حبيب عيال جابر7222221422004180

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي لفته عبد7232221422004195

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيظالل علي شكايه ناصح7242221422004236

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه جبار عوده جابر7252221422004247

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية361.0060.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه شالكه منجل سلطان7262221422004256

كلية االعالم/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حسين عبد علي محمد امين7272221422004273

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب طاهر صالح فرحان7282221422005024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0084.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات ميثاق حسين علي7292221422006015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية تونس للبناتاحيائيخديجه عباس حسن محمد7302221422007030

كلية االعالم/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب حامد دخل خلف7312221422009055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب حميد نعمه عسكر7322221422009057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمريم اسماعيل يوسف بردي7332221422009092

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرسل سالم عبد احمد7342221422010046

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب قاسم شنياره عبد7352221422011043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر414.0069.00اعدادية رملة للبناتاحيائيتبارك حسن عطيه نايف7362221422015018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية رملة للبناتاحيائيسجى نعيم حاجم سبود7372221422015073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه خضير ناهي حسين7382221422015089
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر408.0068.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهد عبد هللا حسن عطيه7392221422016106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنار علي مطلك فارس7402221422016151

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0078.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب علي مزبان جاسم7412221422017028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الهبة للبناتاحيائياسراء حسين نعمه مسير7422221422018003

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية456.0076.00اعدادية الهبة للبناتاحيائيرغد عويش هبيل فرج7432221422018025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية الهبة للبناتاحيائيشكران غني لهمود ثجيل7442221422018044

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الهبة للبناتاحيائيمريم رياض غركان كيوش7452221422018054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الهبة للبناتاحيائيهيفاء حسين علي داود7462221422018066

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية الجهاد للبناتاحيائيرباب جبار فليفل نعمه7472221422019006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء قائد مزيعل عبود7482221422019016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية الجهاد للبناتاحيائيغدير حسن كامل ضيول7492221422019023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد شناوه7502221422021004

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار513.0085.50ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيافكار احمد ماجد عايم7512221422023003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائياسماء شغيدل عذافه جابر7522221422026002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائياخالص نعيم محمد حمود7532221422028009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية359.0059.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيتهاني ناظم منور جليهم7542221422028036

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرقيه احمد كاظم عوض7552221422028055

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمروه علي منيور طربوش7562221422028148

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحسن نجم7572221422029030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر460.0076.67ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينور الهدى محمد مزهر سعيد7582221422029056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية المروج للبناتاحيائينوره ناصر حسين سلمان7592221422030075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب علوان ارجيب عايز7602221422031052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي هالل7612221422033039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء نوري صبيح عودة7622221422033041

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيزينب عبد العالي منحر علكم7632221422033045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيضحى حيدر جخيم حسين7642221422033054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار429.0071.50ثانوية النهضة للبناتاحيائياسيل نعيم بدر كشيش7652221422034010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية النهضة للبناتاحيائياطياف قاسم شريده حمود7662221422034011

كلية العلوم/جامعة بابل500.0083.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيدعاء حميد خطار ضايف7672221422034030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيرقيه مراد سركال جيجان7682221422034034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية النهضة للبناتاحيائيهدى كاظم عباس حسين7692221422034098

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار374.0062.33اعدادية الناصرية للبناتاحيائينور الهدى علي عبد االمير عضوب7702221422035068

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي يوسف7712221422036041

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط519.0086.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمة عبد الشهيد فرهود كريم7722221422036069

كلية العلوم/جامعة ذي قار549.0091.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه كاظم لفته فرج7732221422036074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائيمروه ربيع نجم عبد الياسين7742221422036081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور الهدى حميد شاكر كاظم7752221422036091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب حيدر عبد علي خضير7762221422037050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب علي داخل صالح7772221422037052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية302.0050.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمنار ماجد صيوان مشري7782221422037087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب ثائر كاظم حامد7792221422038021

31 من 19صفحة 
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قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات وليد غازي عزيز7802221422039017

كلية االعالم/جامعة ذي قار377.0062.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيابرار حيدر جليل الزم7812221422039029

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياديان عبد االمير مطرود لفته7822221422039032

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسراء علي عبد االمام عكلة7832221422039042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر388.0064.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايمان قالي مراد رشيد7842221422039061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبراء عالء قاسم مهلهل7852221422039067

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبراء ناصر ياسر ثابت7862221422039068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين صادق اسماعيل مرهون7872221422039076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك شريف جحيل سلمان7882221422039091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء عبيد عزيز مشخول7892221422039110

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيروان عبد جابي كواك7902221422039141

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب شهاب حميد طاهر7912221422039206

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيعذراء ثجيل عايد منشد7922221422039260

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة عبد الصاحب حمد ياسين7932221422039296

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهاجر علي عبد المنعم عباس7942221422039386

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية اور للبناتاحيائيابتسام سعد حسين رميح7952221422040004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء فائق جاري زوير7962221422040058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية اور للبناتاحيائيضحى علي ذهب مطر7972221422040081

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية اور للبناتاحيائينور مدلول حسين جساب7982221422040126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات نجم عبد النبي هليالي7992221422041012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين شاكر سعدون حسون8002221422041020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كريم محسن زويد8012221422041072

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه عادل عبد الزهره عبد علي8022221422041108

كلية االعالم/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية النور للبناتاحيائيآمنه جاسم مجشف محمد8032221422042001

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية304.0050.67اعدادية النور للبناتاحيائيايات جاسم غافل رهيف8042221422042025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك ليث صبحي جهاد8052221422042070

كلية االعالم/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين راشد حسين8062221422042127

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية النور للبناتاحيائيزينب رشيد عطشان قاسم8072221422042176

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد حسين8082221422042251

كلية القانون/جامعة سومر483.0080.50اعدادية النور للبناتاحيائيهاجر محمد علي صياح8092221422042303

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83اعدادية النور للبناتاحيائيوعد طعيمة حسن كاطع8102221422042317

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الوركاء للبناتاحيائيهدى مهند رزاق شهد8112221422043164

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب محمد جواد جابر8122221422044051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيصفاء ابراهيم رسول جعفر8132221422044061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر393.0065.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيضحى هاشم حسين حثيل8142221422044062

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيهدى حسين داخل نايف8152221422044111

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيهدى ستار جبار شاهر8162221422044112

كلية االعالم/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيوديان عدنان حامد ناصر8172221422044116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائيام البنين حيدر عواد مطلك8182221422046014

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب طالب جبار محمد8192221422046086

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسجى عبد العالي عبد علي جبر8202221422046098
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان416.0069.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسما ظافر فاخر نعمه8212221422046103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيغفران محمود عباس كاظم8222221422046119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور الهدى حيدر كاظم حميد8232221422046155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الشطرة للبناتاحيائينوراس حسين سلمان عكاب8242221422046160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهدى مجيد جاسم عذيب8252221422046162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائياستبرق زهير شنان عبد8262221422047008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء طارق عبد عظام8272221422047045

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيظهور فاضل مجيد وادي8282221422047151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية345.0057.50اعدادية بردى للبناتاحيائيرؤى جواد فليح ناهي8292221422048032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر469.0078.17اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء موحان محسن عبيد8302221422048064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية بردى للبناتاحيائيسجى جبار نعاس خليف8312221422048082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50اعدادية بردى للبناتاحيائيضحى محمد عبود علكم8322221422048089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى474.0079.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء احمد عبيد محمد8332221422049014

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيازل سعيد كريم امير8342221422053003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية352.0058.67اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيرسل زكي هاشم محمد8352221422053040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيساره هادي عبد الحسين لفته8362221422053062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية النيل للبناتاحيائياسيا علي غضيب عبد8372221422054005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النيل للبناتاحيائييقين عبد الحسن فليح حسن8382221422054122

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء فؤاد عباس نوار8392221422055045

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيكوثر ضمد بزون سعود8402221422055094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية309.0051.50اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيزهراء منذر عوده خريخت8412221422056020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب محمد علي ناصر8422221422057073

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسوسن عجيل طرهيل عبد الحسين8432221422057085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط502.0083.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور الهدى صالح لهمود فزع8442221422057124

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية النرجس للبناتاحيائيزهراء مهدي عيسى ثجيل8452221422060028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0063.17ثانوية التحرير للبناتاحيائياالء هادي مطشر جبر8462221422061005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية التحرير للبناتاحيائياية احسان عبد الستار عبد االمير8472221422061009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمة علي ناصر يونس8482221422061054

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0086.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه مصطفى عاشور حسين8492221422061063

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء صالح ثجيل عريف8502221422062017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الطيبات للبناتاحيائينرجس عمار شخير عودة8512221422065091

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيايناس عباس جابر عاجل8522221422066025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيبراءه عدي جالب كاظم8532221422066033

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيتبارك خليل حسن عبد8542221422066043

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0087.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء جبار عذيب جوهر8552221422066049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء منيب كامل محمد8562221422066060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب حيدر هاشم صبيح8572221422066108

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب رحمن خضر عباس8582221422066111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيساره عباس عاتي ثامر8592221422066130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية301.0050.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيغفران مطر عبد الخضر علي8602221422066159

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد نعيمه8612221422066170
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كلية االعالم/جامعة ذي قار371.0061.83ثانوية الوالية للبناتاحيائينور خالد عون يوسف8622221422066199

كلية العلوم/جامعة المثنى502.0083.67ثانوية الوالية للبناتاحيائينور محمد عبد الشريف دعيم8632221422066202

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيهاجر علي هويف جلود8642221422066207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية الوالية للبناتاحيائييقين عباس غافل عناد8652221422066229

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0083.67ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسراء رياض سوالف عاصي8662221422070003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينب محمد نعيم ناصر8672221422070021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية الشمم للبناتاحيائيزهراء مطشر سعد راضي8682221422072020

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية309.0051.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب شاكر طعيمه جاسم8692221422073070

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغفران صباح وهيب عبيد8702221422073094

كلية االعالم/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه خالد ناصر فجر8712221422073097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيسكينه احمد عبد الصمد جلود8722221422075023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيعذراء صبار عبد اليمه عريبي8732221422075027

كلية الزراعة/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء عقيل جبار عالوي8742221422077056

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية السوق للبناتاحيائيرواء علي ابراهيم جاسم8752221422077076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق جميل موزان8762221422077103

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.0061.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء كريم عباس حسين8772221422077113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية السوق للبناتاحيائيشهد محمد داغر مهدي8782221422077170

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية السوق للبناتاحيائيمنار مخلص مسلم حسين8792221422077221

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية السوق للبناتاحيائينور عالوي خلف سبعين8802221422077239

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية574.0095.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبنين أحمد جبر جوير8812221422083034

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء هادي قاسم محمد8822221422083078

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء لؤي حسون فليح8832221422083132

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية565.0094.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب لطيف ثجيل لطيف8842221422083158

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار449.0074.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشوق حميد عادل نصير8852221422083182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيطيف عماد قاسم حسين8862221422083194

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمة عايد شمخي جبر8872221422083206

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية429.0071.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ كفاح حامد عطشان8882221422083240

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى احمد هادي عبد العباس8892221422083246

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط419.0069.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب عادل كامل كاظم8902221422085047

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيوفاء محاسن مكطوف صالح8912221422085107

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيياسمين محمد عكله صيوان8922221422085108

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية االحسان للبناتاحيائيزهراء ابراهيم صبيح شنين8932221422086011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء541.0090.17ثانوية الجنات للبناتاحيائيزهراء حسين عربي دخيل8942221422090022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر396.0066.00ثانوية الجنات للبناتاحيائيزينب جبار دايخ شاهر8952221422090032

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية الجنات للبناتاحيائيزينب عباس فاضل عبدالزهره8962221422090038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0079.50ثانوية الجنات للبناتاحيائيعذراء علي تايه فارس8972221422090045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية الجنات للبناتاحيائيهيام محسن قاسم عفريت8982221422090061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائياطياف عبدهللا هادي نهار8992221424003005

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط387.0064.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب جبار زغير خشان9002221424003086

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيكوثر حسين مزهر عباس9012221424003136

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيهدى فالح عبيد سباهي9022221424003160
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائياسراء وفيق احمد جبار9032221424004003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب اصيل عبد الحسن عبد الجليل9042221424004062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار427.0071.17ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى عدنان خميس فليح9052221424004106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعال حمزه غافل حطحوط9062221424005051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد يحيى جاسم محمد9072221424007105

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح مجبس عباس9082221424007122

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار396.0066.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ كاظم محسن صخي9092221424007160

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياسماء حسن علي عبد هللا9102221424008009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياية حسين علي وطان9112221424008028

كلية االعالم/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا صيوان مجلي9122221424008047

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم رزاق خليف9132221424008090

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء سعدون مانع كاطع9142221424008094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيافراح ثاني عجاج شاهر9152221424010020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول جليل سفيح حسن9162221424010038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيشاه زنان صالح عاشور ياسر9172221424011041

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايمان مشعان صبر عيسى9182221424012020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء دوحي حمود جودة9192221424012071

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار375.0062.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب فرحان كاظم حسين9202221424012111

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة ناجح عجيل فلغوص9212221424012149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم مطر رداد عريبي9222221424012182

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيميار رياض موشنة عبد الرضا9232221424012185

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس جاسم كطيف9242221424012199

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايمان قاسم عبد علي ساجت9252221424017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد جابر خليل9262221424017056

كلية علوم البحار/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء جالب عجيل جياد9272221424017080

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسجى طالب محسن حمود9282221424017142

كلية العلوم/جامعة سومر524.0087.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيصفا علي حسين ديوان9292221424017159

كلية االعالم/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينبا حميد راشد عالوي9302221424017244

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرسل كاظم عكيب فضالة9312221424020039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عامر عناد9322221424020046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيسجى هادي جبار كاظم9332221424020081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة غالب حسين عزيز9342221424020108

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمأب علي عبد الكريم محمد9352221424020112

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0082.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيوفاء عباس حسين محمد9362221424022099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائياساور عالء عبد الستار ناصر9372221424024001

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشهد حازم كامل عبد9382221424024027

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيامجاد خالد علي جراب9392221424027002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيرفل احمد جابر غضبان9402221424027018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0069.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد جبار حبوب9412221424028043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيديار ريسان عبد الصاحب مركب9422221424028067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر458.0076.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين صالح بشير9432221424028160
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كلية العلوم/جامعة واسط507.0084.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيميعاد علي عزيز علي9442221424028200

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيجنان رحيم حميد مهاوش9452221424030021

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار365.0060.83ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه كامل مجيد سلمان9462221424030090

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى سلمان جلود جابر9472221424030105

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيحوراء ثامر عطشان هليل9482221424037018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0084.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم محمد9492221424037041

كلية االعالم/جامعة ذي قار382.0063.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب رياض حمد عاجل9502221424037050

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار376.0062.67ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيساره حميد دهش تقي9512221424037056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيضحى رياض حاشوش جابر9522221424037065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.0066.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفضاء عماد حميد جاسم9532221424037079

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب انور جواد كاظم9542221424042030

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيضحى علي منهي فليح9552221424042045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب وصي حسين يونس9562221424043059

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينور ضياء شخيمت مظلوم9572221424043089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيساره جليل ازوير هاشم9582221424044043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينرجس رحيم حبيب هداد9592221424044073

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينوره غني حنون حذية9602221424044077

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء حبيب زغير ناصر9612221424045069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0082.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن ناصر مشلول9622221424045071

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى536.0089.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحياة عبدالكاظم حسين خضير9632221424045078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد موحان حسن9642221424045135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى هداوي زغير عبود9652221424045260

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرمله طالب علي كاظم9662221424047028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيايه حسين سفيح مخيلف9672221424049011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعيم راضي سلمان9682221424049060

كلية الزراعة/جامعة القادسية370.0061.67ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك ريحان بدر براوة9692221424050013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيسميرة قاسم نجم ارميض9702221424050036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيضحى علي هاشم محمد9712221424050038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر عباس سمير9722221424050063

كلية االثار/جامعة الكوفة366.0061.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائينبأ عبدهللا جنخير عباس9732221424050064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء عالء عبد عوده9742221424051030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17ثانوية ابداع االهلية للبناتاحيائيزينب عبدالحسين عبداالمير سعدون9752221424053005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيزينب كريم شريف خضير9762221424057016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائياسراء احمد جميل خفيف9772221424061001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0066.83ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر ناجي فرج9782221424061042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائييقين كريم راشد رداد9792221424062075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياشواق مناضل كاظم صابر9802221424063008

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0088.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيشفاء يحيى عبدالحسين علي9812221424065032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبداالمير حسن علي9822221424067063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائياسماء أزغير خشان علي9832221425010004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء ثجيل كاصد محمد9842221426001042
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب علي جبار عبيد9852221426001052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء سعدون جعفر علي9862221426001111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيآيات داخل جبار حسن9872221426002002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياديان حامد جبار كاظم9882221426002003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياديان صباح عبيد مهدي9892221426002005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياديان كفاح عبد الكاظم بندر9902221426002006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياستبرق رعد كاظم كاكه هللا9912221426002008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0072.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياضواء محسن علي ياسين9922221426002014

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتهذيب صالح عبد صالل9932221426002040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0082.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء رياض عبد النبي عبيد9942221426002042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء خالد مجيد عويد9952221426002076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء صادق الويذ هليل9962221426002083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء وحيد لفته طاهر9972221426002097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية300.0050.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب علي نجم عبد9982221426002115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0067.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب ناظم عبد علي كعيد9992221426002122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيغدير حسين جواد عبد الكريم10002221426002147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسن جابر منصور10012221426002154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة غالب جبار عيدان10022221426002161

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية311.0051.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمريم حسين خلف غالب10032221426002177

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمريم غالب محمد عوده10042221426002180

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية االيمان المختلطةاحيائيكوثر فرج محمد نور10052221427004031

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيزهراء صبيح عواد خليف10062221427006012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيفاطمه محمد جبار حسن10072221427013012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط429.0071.50ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيزينب علي نعمه ختروش10082221427038008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0063.67ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيبيداء وليد فاخر مطشر10092221427039004

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار371.0061.83ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيحوراء ناظم فارس محسن10102221427039005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيسهى كاظم فارس محسن10112221427039012

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية المسار المختلطةاحيائيخديجة كامل جويد بند10122221427043009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى472.0078.67ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيدعاء علي رهيف رداد10132221427059009

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار381.0063.50ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيرتاج دخيل كاظم طلب10142221427059011

كلية االثار/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية الطف المختلطةاحيائياسراء مراد كاظم مانع10152221427060002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه محسن ناهي حميده10162221427073019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل366.0061.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الرسول شهيد عجمي10172221511002027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية361.0060.17اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمصطفى اياد حسن جبير10182221511002069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي مثنى مطرود عبد الرضا10192221511004015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر402.0067.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن محمد جبار عيسى10202221511005008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس وحيد دنوف عبود10212221511005036

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الحسين علي10222221511005053

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيليث جبار خليف محيسن10232221511005061

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17ثانوية الغدير للبنينتطبيقيعلي احمد كاظم عوض10242221511006025

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية357.0059.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد عباس حسناوي ساهي10252221511009048
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية351.0058.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين جبار جليد10262221511009049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين لفته كشكول فارس10272221511011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد طالب مانع محمد10282221511011061

كلية االعالم/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيسجاد بدر محمد علوان10292221511012029

كلية العلوم/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى محمد شحم ظاهر10302221511015073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0061.00اعدادية االصالح للبنينتطبيقياسحق يوسف علي كاظم10312221511016006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمحمد رضا علي فليح غنام10322221511016041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية357.0059.50اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمنتظر كاظم حيال صبار10332221511016049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد غازي عبد علي غويض10342221511017003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيامير عداي غاوي فرحان10352221511017008

كلية التربية/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسين سالم حبش عيسى10362221511017021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسين كامل عبد النبي غويض10372221511017025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبدالمهدي حسن علي دلوم10382221511017046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي محمد كريم راهي10392221511017060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيكرار مجيد مطشر طاهر10402221511017068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية419.0069.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد سعود حريجه حسون10412221511019034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين خير هللا حسوني ظاهر10422221511021004

كلية التربية /جامعة الحمدانية367.0061.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيسيف فؤاد سعدون بجاي10432221511021010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحسن رحمن عزيز مطشر10442221511022013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر375.0062.50اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعباس صبيح بايش حسين10452221511022049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي خليل مجيد حسين10462221511022062

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية371.0061.83اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمجتبى عبد هللا عزيز حامد10472221511022075

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الدواية للبنينتطبيقيسجاد اسوان مجيد كصاب10482221511023009

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية567.0094.50اعدادية الحكيم للبنينتطبيقياحمد سعيد طالب رحيل10492221511024002

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار375.0062.50اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي جالل شنين هاشم10502221511024029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيعلي جبار مجيد مناحي10512221511028009

كلية العلوم/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد علي حسين عبد10522221511029002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسن ادريس عبد الواحد علي10532221511029008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسين مطشر عبيد مبارك10542221511029021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر372.0062.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحيدر محمد فرج جبر10552221511029025

كلية التربية /جامعة الحمدانية366.0061.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيفهد عنيد ياسر شياع10562221511029056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد نزيل10572221511029067

كلية التربية/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمرتضى زامل سلطان شالش10582221511029084

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمصطفى سامي تركي متاني10592221511029089

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية الشباب للبنينتطبيقيمحمد عكموش شالكه عطيه10602221511031016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسن شريف مطر10612221511033032

كلية العلوم/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمحمد غالب نعيم شفيج10622221511033061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي ناظم منحر نعيس10632221511034064

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية االخاء للبنينتطبيقيحسن رشيد حسن بدر10642221511035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.0063.50اعدادية االخاء للبنينتطبيقيعقيل عباس داخل بريدي10652221511035009

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية356.0059.33اعدادية االخاء للبنينتطبيقيفالح عبد الحسن مشاي عواد10662221511035015
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التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17اعدادية االخاء للبنينتطبيقييوسف يعقوب جبار عبد10672221511035017

كلية الزراعة/جامعة القادسية369.0061.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد محمد جاسم لهمود10682221511037013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيباقر احمد عبد العظيم حمود10692221511037017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية352.0058.67اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعباس عبد المحسن هادي جوده10702221511037044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية365.0060.83اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمنصور محمد عبد االمير سعدون10712221511037099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0063.17اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيازهر رحيم دنيف كامل10722221511038006

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيحسين محمد راضي عاشور10732221511038022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعباس نعمة عبد ذهب10742221511038050

كلية العلوم/جامعة سومر429.0071.50اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي محمد علي فيروز10752221511038060

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمرتضى احمد عبد الحسين سعيد10762221511038081

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعالء رحيم صويح عود10772221511039032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية الجبايش للبنينتطبيقييوسف وليد حمد نفاوه10782221511041028

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية الفهود للبنينتطبيقيجمال فالح علي حسين10792221511042011

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحيدر عدنان حميد بريو10802221511042029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمحمد موحان كاظم عجالن10812221511042056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقياحمد عادل مشاري زويني10822221511048002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر376.0062.67اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيبراك فليح صخي جار هللا10832221511048007

كلية الزراعة/جامعة سومر361.0060.17اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيحيدر قاسم فضاله معارج10842221511048025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر384.0064.00اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيعلي عوده راشد صخيري10852221511048044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية360.0060.00اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيغيث حسين علي حسن10862221511048049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية358.0059.67اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيفقار علي محمد فزاع10872221511048052

كلية العلوم/جامعة سومر482.0080.33اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيكرار بشير جبار جلود10882221511048055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمصطفى حسين خلف حسين10892221511048065

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية535.0089.17اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمهدي مزعل عبد عبيد10902221511048074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر389.0064.83اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقياحمد علي مالح رهيف10912221511049001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد عماد رزاق عبد الحسن10922221511051017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحسين فالح هليل عبيد10932221511055008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحمزة هاشم مخيلف جبر10942221511055011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء457.0076.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيسالم عبد هللا مدهوش كاطع10952221511055017

كلية التربية/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين حسن عبود عايش10962221511057009

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقياحمد جبار منشد خلف10972221511058002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيزين العابدين عبد المنعم عوده عبطان10982221511059031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين حنون جويهن كناد10992221511060012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد رزاق مجيد كاظم11002221511060032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية أهوار الجنوب للبنينتطبيقيعلي طالب عبد الزهره جعاز11012221511063004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية346.0057.67اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقياحمد صالح عبد العالي خليف11022221511066001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية437.0072.83اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيسجاد ستار عبد كحامي11032221511066004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء460.0076.67اعدادية االبرار للبنينتطبيقياحمد جاسم عبيد إدريس11042221511070002

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية االبرار للبنينتطبيقيابراهيم كمال ابراهيم جبر11052221511070003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط383.0063.83اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحسن ستار ماهود حنيش11062221511070005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية سامراء للبنينتطبيقيعبد المنعم عكله عبد عليخ11072221511071011

31 من 27صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل436.0072.67ثانوية سامراء للبنينتطبيقيعلي مرتضى كاظم سباهي11082221511071017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية سامراء للبنينتطبيقيمهدي فالح عبد الصاحب دشر11092221511071027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية سامراء للبنينتطبيقيموسى بهي الدين مزهر حسين عبيد11102221511071028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المنار للبنينتطبيقيحسن جيجان سهيل مذكور11112221511072005

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية354.0059.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين محمد جواد كاظم حسن11122221511077025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي احمد محسن صيهود11132221511077041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية399.0066.50اعدادية التميز للبنينتطبيقيكرار حيدر كاظم صالح11142221511077053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0064.33اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد عالء فاضل ساجت11152221511077069

كلية االعالم/جامعة ذي قار366.0061.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيمرتضى حيدر جواد كاظم11162221511077073

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية المجتهدون للبنينتطبيقيزين العابدين حيدر علي نزال11172221511078008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر397.0066.17ثانوية المجتهدون للبنينتطبيقيشبر رياض صبر لفته11182221511078009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية المجتهدون للبنينتطبيقيشبير رياض صبر لفته11192221511078010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمنتظر ستار معيدي دهيرب11202221511079067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن عبد جواد كاظم11212221511080016

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية556.0092.67اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسين علي رحيم عبد النبي11222221511080026

كلية التربية /جامعة الحمدانية374.0062.33اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسين مظفر عودة حبيب11232221511080029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسين نايف هراطة محيسن11242221511080030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى363.0060.50اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيزين العابدين عبد جواد كاظم11252221511080040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي كاظم صادق عبد الكريم11262221511080065

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمؤمل عادل محسن مطرود11272221511080080

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد اركان كريم ساجت11282221511080081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقييوسف رافد وليد كاظم11292221511080105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيانور عبد الحسن هداد كمر11302221511081007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيحسين وهاب عبد حسن11312221511081019

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0065.17اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعادل صيهود رزاق راشد11322221511081029

كلية االعالم/جامعة ذي قار416.0069.33اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمهند سلمان شناوه وساف11332221511081057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيوسام اياد طارق عكله11342221511081058

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيادريس الياس خضير عبد هللا11352221513001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسن عامر صعصعه مبارك11362221513004005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعبد الباقي عبد الحسين فرهود شخير11372221513004014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسام هادي لفتة11382221513004029

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد غركان مهيلب ميسر11392221513021018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيرياض جمال شتام كتاب11402221513023009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقياحمد رزاق غالب طويهر11412221513025002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد جابر داخل11422221513025010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحمزه اياد كاظم مونس11432221513025013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيهادي ناجي وثيج عجيل11442221513025042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى363.0060.50ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيحسن علي حسين عليوي11452221513027004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمرتضى علي حنون خليف11462221513030028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية345.0057.50ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين شيال بلعوط شمخي11472221513035016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية364.0060.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين صبار صالح مهدي11482221513035017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمجتبى علي حسين عبد11492221513035061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيجعفر ساجد علي ناصر11502221513036006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن علوان خضر11512221513036016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط429.0071.50ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد مطلك ناصر11522221513036020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقيعقيل مطشر ياسر خلف11532221513039005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية348.0058.00ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعلي سعيد صليبي خير هللا11542221513040023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0061.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي السجاد طالب نجم عبد هللا11552221513041001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيرضا عبد الجبار عباس عبود11562221513047003

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعبد المنتظر رحيم جحيل خليف11572221515001090

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية371.0061.83اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عباس نعمه11582221515001104

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن طوكان عايز11592221515001147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر382.0063.67اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد عوض11602221515001151

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيجالل كامل كطل هداوي11612221515002005

كلية التربية/جامعة سامراء414.0069.00ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقييوسف جاسب جابر علي11622221515006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر372.0062.00اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى صالح حمادي جايد11632221515007089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس سالم شراد ثاني11642221515008078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس كريم راشد ناصر11652221515008085

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0086.00اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن جابر عبد11662221515008093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الرضا محسن سلطان11672221515008124

كلية االعالم/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيماجد باسم محمد امين11682221515008132

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حامد ماضي11692221515008146

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية الفهود المسائية للبنينتطبيقيسجاد رزاق محسن علي11702221515009017

كلية الفقه/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعباس رسم حسن عبد علي11712221515011070

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعباس محمد نغيمش منشد11722221515011074

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية358.0059.67اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعباس مطوس عطية عليوي11732221515011075

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي مشتاق جاسب حمد11742221515011111

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0063.17ثانوية الدواية المسائية للبنينتطبيقيعبد الخالق جاسب ياسر حواس11752221515012018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية355.0059.17اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعلي ياس خضير نفشل11762221515013044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل440.0073.33ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيرضوان عالء كاظم جثير11772221515014010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينتطبيقيجعفر امين عزيز عاجل11782221515022003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط404.0067.33ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيخير هللا حيدر الزم جري11792221517001012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية363.0060.50ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيصادق عطيه كشيش طالع11802221517001016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط380.0063.33ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيميثم طالب زبون اسماعيل11812221517001047

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية351.0058.50ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيآحمد باسم نعيم مطلك11822221517023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المسار المختلطةتطبيقيحسين جاسم حسن خضر11832221517043006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية المسار المختلطةتطبيقيحيدر عون سالم رهك11842221517043009

كلية التربية/جامعة القادسية419.0069.83اعدادية المسار المختلطةتطبيقيسجاد كاظم معن خوير11852221517043012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية345.0057.50ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيجعفر عبد جمعه مطر11862221517053004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0060.00ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيحسن عجيل عبد الصاحب عجيل11872221517053010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيحسنين كريم عزيز محمد11882221517053011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقيمسلم عذاب حاجم خليوي11892221517053023
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية األمل المختلطةتطبيقيمحمد ضياء عبد المحسن علي11902221517072015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر368.0061.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيامجد سامي مجيد حمود11912221517073008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيصادق جعفر خلف ناصر11922221517073042

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمرتضى شميل محمد حسين11932221517073094

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمشرق رحيم زبون عليوي11942221517073098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية المنار للبنينتطبيقيفاطمه جاسم علي عبود11952221521072015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى390.0065.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقياسماء عبد الحسن جعيز صنكور11962221522003001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيمريم عمران محيبس فرج11972221522005018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0063.00اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيحنين عقيل علي حسن11982221522006010

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب فائق نايف مشاي11992221522006024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينرجس علي خضير عويد12002221522006041

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى423.0070.50ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزينب عبد الساده شيال فرحان12012221522009026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار373.0062.17ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيورود عباس حسن عامر12022221522009042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر388.0064.67اعدادية العقبة للبناتتطبيقيايات جاسب جاسم عويز12032221522012005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية العقبة للبناتتطبيقيكوثر كاظم تالي محمد12042221522012023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية سكينة للبناتتطبيقياشواق عبد هللا ناصر طويش12052221522016002

كلية االعالم/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية سكينة للبناتتطبيقيفاطمه عادل كشيش جبار12062221522016019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر375.0062.50اعدادية سكينة للبناتتطبيقيوديان ساير عواد سويف12072221522016024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية345.0057.50اعدادية الهبة للبناتتطبيقيزينب خالد جعيول نعمه12082221522018006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيتنزيل كاظم داود سلمان12092221522031010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء حسن عبد ياسر12102221522031024

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيبنت الهدى احمد عبد الحسين حسن12112221522036004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر378.0063.00اعدادية النور للبناتتطبيقيأسراء ريسان عليل عناد12122221522042002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية النور للبناتتطبيقيتقى مراد جياد ثجيل12132221522042006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية النور للبناتتطبيقيرسل خليل ابراهيم علي12142221522042010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية النور للبناتتطبيقيهاجر علي عبد الحسين رعد12152221522042026

كلية االعالم/جامعة ذي قار385.0064.17اعدادية عشتار للبناتتطبيقيغفران عبد الشهيد صحن كريم12162221522044014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيصابرين بدر حسن خريبط12172221522045011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر429.0071.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيسنار حميد رحيم وحيد12182221522049013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر376.0062.67اعدادية النصر للبناتتطبيقيزينب اركان تركي عبد هللا12192221522052002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر395.0065.83اعدادية النيل للبناتتطبيقيتبارك صادق كزار صياح12202221522054004

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية النيل للبناتتطبيقيحوراء حيدر إبراهيم عبد هللا12212221522054005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية النيل للبناتتطبيقيزهراء غسان كاظم عكار12222221522054014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر368.0061.33اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيدنيا جاسم شعالن خير هللا12232221522055009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار456.0076.00اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزهراء ناصر حسين بادي12242221522055013

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار365.0060.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيايثار حبيب عجيد حريجه12252221522066005

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية348.0058.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيخديجه مفرح بديوي حنيفش12262221522066013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر418.0069.67ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء امير صالح مهدي12272221522066022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء راضي رزوقي مري12282221522066025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء وليد جواد عبد الساده12292221522066034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر395.0065.83ثانوية الوالية للبناتتطبيقيضحى خلف جايد مجلي12302221522066049
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قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة سومر392.0065.33ثانوية الوالية للبناتتطبيقيهدى اسعد خلف منصور12312221522066070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب ماجد نور فيصل12322221522073027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0061.67اعدادية السوق للبناتتطبيقيبنين فرج غليم علي12332221522077003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية358.0059.67اعدادية السوق للبناتتطبيقيزينب عبد الرسول نايم حسين12342221522077013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية السوق للبناتتطبيقيزينب عقيل طاهر شراد12352221522077014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيهالة علي حسين هادي12362221522083043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزهراء احمد يونس ختون12372221522088016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزهراء عادل ثامر كيطان12382221522088018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية361.0060.17ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزينب عدنان صاحب حسن12392221522088024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر372.0062.00ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيفاطمه حسين حسن ضاحي12402221522088035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر391.0065.17ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيمنار محمد عبد العالي عبد الحسن12412221522088039

كلية العلوم/جامعة سومر422.0070.33ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقينبأ عدنان هالل عبد12422221522088040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقياثمار مهدي محمد بادي12432221524003001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية351.0058.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيراما عمار فؤاد محمد12442221524005007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيهدى حيدر كتاب شمخي12452221524017010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط402.0067.00ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيرباب جاسم حسن حمادي12462221524028007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط384.0064.00ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيرغد علي مكطوف مري12472221524043012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر368.0061.33ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقينبأ علي ناصر حسين12482221524049007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقينرجس حياب طالب حسين12492221524059005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيزهراء فرهود دويخ صيهود12502221526001011

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيطيبة سالم هادي عودة12512221526001018

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيغدير جواد منادي عطاي12522221526001020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيتبارك جليل عبد عيد12532221526002017

كلية االعالم/جامعة ذي قار362.0060.33اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيرؤى عقيل راضي سالم12542221526002029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد الغني محمد حطاب12552221526002045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيكوثر فائق عبد هللا راشد12562221526002099

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيزهراء كاظم حيال صبار12572221527001006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيسارة عناد مفتن نمر12582221527055004

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيهدى باقر مهدي جاسم12592221527055007

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية355.0059.17ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيكفاء شعالن مزهر شذر12602221527057017

كلية الزراعة/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحوراء عبد الهادي ثويني يازع12612221527073005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيرباب عالء حنش طاهر12622221527073008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر369.0061.50اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقييقين عبد الكريم علي ناصر12632221527073017
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