
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 الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد حسين وهيب لهمود12222211005003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71اعدادية اليرموك للبنينادبياسالم فرحان سلمان فرحان22222211005004

كلية القانون/جامعة سومر499.0071.29اعدادية اليرموك للبنينادبيالظافر علي كاظم غثيث طاهر32222211005005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن عبد صياح ناصر42222211005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين عبد صياح ناصر52222211005010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية اليرموك للبنينادبيحيدر فهد روضان رويعي62222211005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية اليرموك للبنينادبيصادق كريم نغماش خنياب72222211005018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية اليرموك للبنينادبيعباس فاضل صياح ناصر82222211005019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية اليرموك للبنينادبيعالء كاظم كطافة حميده92222211005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد الصدر حسين سلمان زلمة102222211005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0066.43اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد غالب مزيعل راشد112222211005029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14اعدادية اليرموك للبنينادبيمرتضى نعيم خلف جبر122222211005032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0064.57ثانوية الغدير للبنينادبيحسن هادي كاصد شنون132222211006006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية الغدير للبنينادبيحسين عبود مالط عبره142222211006007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الغدير للبنينادبيحسين فاقد خشان عزيز152222211006008

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86ثانوية الغدير للبنينادبيحسين محمد عبد صكر162222211006009

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0061.43ثانوية الغدير للبنينادبيحيدر ستار جبر شمخي172222211006011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية الغدير للبنينادبيسجاد فاضل جخيور دويم182222211006015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الغدير للبنينادبيعباس ناظم حسن ثامر192222211006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14ثانوية الغدير للبنينادبيعلي امجد عبد الكاظم فليفل202222211006019

كلية القانون/جامعة سومر507.0072.43ثانوية الغدير للبنينادبيعلي سعد جبار غالي212222211006021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية الغدير للبنينادبيمؤيد فيصل عبد عيال222222211006024

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0060.71ثانوية الغدير للبنينادبيمحمد خير هللا عباس حمادي232222211006027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية الغدير للبنينادبيمحمد صبار دفار جبر242222211006029

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86ثانوية الغدير للبنينادبيمراد رحيم ياسين فجر252222211006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29ثانوية الغدير للبنينادبيمصطفى خالد كامل رشيد262222211006031

كلية القانون/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية الغدير للبنينادبيمنتظر صفاء كاظم شريف272222211006034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية الغدير للبنينادبيمنتظر عبد علي كاظم شنيار282222211006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0072.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد عالء حسين راضي292222211007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد كاظم خلف شناوة302222211007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار506.0072.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين علي مزهر محمد312222211007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر432.0061.71اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين محمد نوري عبد الرزاق322222211007010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيزيد طالل جاسم محي332222211007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسيف رحيم نعيم كطانه342222211007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعباس حسن كاظم عواد352222211007015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي جعفر كاظم عطشان362222211007017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي حسن كاظم عواد372222211007019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار553.0079.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي خليل كاظم مشري382222211007021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي فالح علي عطية392222211007022

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي قاسم حسين رومي402222211007023

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي محمد حسيب نعيم412222211007024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمجتبى محمد جاسم بطي422222211007026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد رياض كنهور شاطي432222211007029

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد عالء اسماعيل علي442222211007030

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمرتضى غازي فيصل محسن452222211007031

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى اياد جفيل عبد الحسين462222211007032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار659.0094.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى عبد الحسين كاطع راشد472222211007034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى فراس صباح مطرود482222211007036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0061.14اعدادية البطحاء للبنينادبياثير احمد كاظم شريف492222211008001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية البطحاء للبنينادبياحمد جواد كاظم محمد502222211008002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية البطحاء للبنينادبياسعد كاظم هادي بالدي512222211008004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية البطحاء للبنينادبياسماعيل موسى خزعل شرشاب522222211008005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية البطحاء للبنينادبياشرف مهدي محسن سلمان532222211008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية البطحاء للبنينادبيامجد عباس ساجت ناطع542222211008007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية البطحاء للبنينادبيامجد عبد هللا عيدان حامد552222211008008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية البطحاء للبنينادبيجاسم محمد سمير عبيد562222211008009

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار447.0063.86اعدادية البطحاء للبنينادبيحسن احمد حسن محمد572222211008010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين جوده نغماش رحيل582222211008012

كلية القانون/جامعة سومر497.0071.00اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين طعمه سفاح مرداس592222211008014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين عبد العالي حسن نون602222211008015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية البطحاء للبنينادبيحيدر صاحب بالدي محمد612222211008019

كلية القانون/جامعة سومر512.0073.14اعدادية البطحاء للبنينادبيحيدر عامر رسول فرحان622222211008020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية البطحاء للبنينادبيحيدر علي بنوان شريف632222211008021

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار425.0060.71اعدادية البطحاء للبنينادبيحيدر فرج ثجيل جوالن642222211008023

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية البطحاء للبنينادبيرضا رحيم عوده ساجت652222211008025

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية البطحاء للبنينادبيرضا علي سعود كزار662222211008026

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية البطحاء للبنينادبيرضا مخيلف حسين عجرش672222211008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية البطحاء للبنينادبيعباس رحيم حنين موشنه682222211008037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية البطحاء للبنينادبيعبد الرحمن نايف ظاهر مشكور692222211008040

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي حمادي بالدي محمد702222211008045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي رحيم عباس خالوي712222211008047

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي محمد جابر محمد722222211008050

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي هادي عواد شريف732222211008051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية البطحاء للبنينادبيعيسى عبد هللا بالدي محمد742222211008052

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية البطحاء للبنينادبيفيصل فالح محنش شخناب752222211008053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية البطحاء للبنينادبيكاظم جواد علي مزهر762222211008054

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية البطحاء للبنينادبيكرار خليفه رحيل راضي772222211008055

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية البطحاء للبنينادبيكرار علي بنوان شريف782222211008056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0070.71اعدادية البطحاء للبنينادبيمحسن فالح سوادي مظلوم792222211008059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد حمد عبد محمد802222211008061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد هادي حسن عرنوص812222211008064

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمود طحيور عزاره مكوار822222211008065
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00اعدادية البطحاء للبنينادبيمهدي امبارك محسن لفته832222211008068

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0066.86اعدادية البطحاء للبنينادبينور خضر حسن علي842222211008070

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية البطحاء للبنينادبيياسر عمار صالح فنجان852222211008072

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43االعدادية الشرقية للبنينادبياحمد حسن جابر راهي862222211009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0062.29االعدادية الشرقية للبنينادبيازهر عبد االمير هزبر عبد872222211009004

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار459.0065.57االعدادية الشرقية للبنينادبيحسن علي عبد الحمزه برهان882222211009009

كلية القانون/جامعة سومر515.0073.57االعدادية الشرقية للبنينادبيحسين يحيى صالح كريم892222211009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0071.00االعدادية الشرقية للبنينادبيحيدر جليل زبيري حسين902222211009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0062.86االعدادية الشرقية للبنينادبيزين العابدين كريم محمد جار هللا912222211009019

كلية القانون/جامعة سومر502.0071.71االعدادية الشرقية للبنينادبيعبد هللا خالد عبد الكريم فزع922222211009022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0069.43االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي اثير موحان محمد932222211009024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي حبيب هاشم علي942222211009029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي سمير جياد جبر952222211009031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0071.29االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي كاظم طعمه عبيد962222211009034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار444.0063.43االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد حسن عبد هللا جعاز972222211009036

كلية القانون/جامعة سومر521.0074.43االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد طالب عزيز موسى982222211009038

كلية القانون/جامعة ذي قار612.0087.43االعدادية الشرقية للبنينادبيمرتضى رافد عبد جبار992222211009041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29االعدادية الشرقية للبنينادبيمسلم حامد دخل خلف1002222211009043

كلية القانون/جامعة سومر513.0073.29االعدادية الشرقية للبنينادبيمصطفى حسن كاطع لفته1012222211009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14االعدادية الشرقية للبنينادبيمصطفى محمد حسن عبد هللا1022222211009047

كلية القانون/جامعة سومر506.0072.29االعدادية الشرقية للبنينادبيموسى كاظم شمخي جابر1032222211009050

كلية اآلداب/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد صادق سلمان عبد1042222211012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار531.0075.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد كريم قاسم محمد1052222211012002

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين علي محمد قاسم1062222211012004

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد كريم خزار مارد1072222211012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس صباح سلمان نايف1082222211012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي حسين جاسم عسكر1092222211012014

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد باقر عبد الرزاق شيحان مسعود1102222211012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد قيس عبد الرضا لعيبي1112222211012021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر هاشم عودة رهيم1122222211012023

كلية القانون/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية الكندي للبنينادبيابراهيم سمير شرقي فرحان1132222211013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية الكندي للبنينادبيحسن احمد اركان محمد1142222211013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية الكندي للبنينادبيحسن جميل نهير زغير1152222211013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الكندي للبنينادبيحسن مهند صالح نهير1162222211013012

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية الكندي للبنينادبيضياء براك عبد دهري1172222211013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية الكندي للبنينادبيعباس حاجم سلطان عبد1182222211013020

كلية القانون/جامعة ذي قار656.0093.71اعدادية الكندي للبنينادبيعلي هادي صالح والي1192222211013029

كلية القانون/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية الكندي للبنينادبيمثنى وسام عبد النبي ياسين1202222211013032

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد اسعد محمد عجيل1212222211013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477.0068.14اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد جباري عبيد زنبور1222222211013035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد سالم جبر سلمان1232222211013036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد عبد الحسين نتيش سموم1242222211013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الكندي للبنينادبيمرتضى عدنان ادريس خريبط1252222211013040

كلية القانون/جامعة سومر490.0070.00اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى حسين راضي عبيد1262222211013044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر عدنان خزعل شمخي1272222211013045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار514.0073.43اعدادية الكندي للبنينادبيمهدي حيدر منشد ضيول1282222211013046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية الكندي للبنينادبيياسر غالي ناشور اعجيمي1292222211013047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية الجوادين للبنينادبيحسين يوسف حسين علي1302222211014002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية الجوادين للبنينادبيعبد هللا طالب كاظم ناصر1312222211014005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الجوادين للبنينادبيكرار جليل كريم عبد الرزاق1322222211014006

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية الجوادين للبنينادبيمحسن رحيم يسر فريج1332222211014009

كلية القانون/جامعة ذي قار545.0077.86ثانوية الجوادين للبنينادبيمرتضى عقيل منعثر طاهر1342222211014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية الجوادين للبنينادبيمصطفى عقيل منعثر طاهر1352222211014013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية االصالح للبنينادبيازهر فاضل موحان جايان1362222211016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية االصالح للبنينادبيازهر مالك كامل عبد1372222211016003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحيدر حسين هاشم محمد1382222211020001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمسلم قاسم حميد فلك1392222211020003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيابراهيم علوان حسين حسن1402222211021001

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0067.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد نوري عبد عيالن1412222211021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسن شعيل عبد موازي1422222211021009

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيذو الفقار عبد الواحد جابر مخور1432222211021014

كلية االعالم/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسجاد جواد كاظم سلمان1442222211021015

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد العزيز فالح جابر منهي1452222211021022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد هللا جبار فالح شمهود1462222211021023

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار439.0062.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمرتضى محمد رضا شلش1472222211021034

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار447.0063.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمصطفى حيدر احمد عباس1482222211021036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمصطفى رعد عزيز حسين1492222211021037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمصطفى علي هليل محسن1502222211021038

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية الرفاعي للبنينادبياحمد كامل مطشر مطر1512222211026001

كلية القانون/جامعة سومر499.0071.29اعدادية الرفاعي للبنينادبيحسن علي عبد االمير عبد الرضا1522222211026008

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية الرفاعي للبنينادبيحسين جليل نعيم جبر1532222211026009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0068.00اعدادية الرفاعي للبنينادبيحيدر صكبان كاطع دخيل1542222211026012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية الرفاعي للبنينادبيرياض محسن جبار عذاب1552222211026014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0072.00اعدادية الرفاعي للبنينادبيسجاد جبار قاسم سمير1562222211026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43اعدادية الرفاعي للبنينادبيسجاد كاطع روضان عبد الكريم1572222211026018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية الرفاعي للبنينادبيعلي سامي سعيد عباس1582222211026024

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الرفاعي للبنينادبيمؤمل سعد منخي جبر1592222211026026

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية الرفاعي للبنينادبيمجتبى صادق انصاف جبار1602222211026027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية الرفاعي للبنينادبيمحمد عبد الهادي محيسن عليوي1612222211026028

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الرفاعي للبنينادبيمسلم هاني حسن خيون1622222211026031

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الرفاعي للبنينادبيمصطفى علي حسين خليفه1632222211026033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية الرفاعي للبنينادبيمقتدى احمد مطشر ساجت1642222211026034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الرفاعي للبنينادبييوسف حسن ثجيل علي1652222211026040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية الشباب للبنينادبيايوب ظاهر خرس ياسر1662222211031003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية الشباب للبنينادبيجعفر باسم محمد حسن حنتوش1672222211031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية الشباب للبنينادبيرسول محمد علي عبد الهادي حسون1682222211031009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الشباب للبنينادبيسجاد محمد جمعه عيسى1692222211031011

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الشباب للبنينادبيعبد هللا ستار كاصد برهان1702222211031012

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية الشباب للبنينادبيمرتجى اسماعيل هادي صالح1712222211031016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر510.0072.86اعدادية الشباب للبنينادبيمرتضى سعيد حمود عبد الصاحب1722222211031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الشباب للبنينادبيمرتضى شريف عيسى خيون1732222211031018

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الشباب للبنينادبيمهيمن جاسم ناصر سرساح1742222211031024

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية االخاء للبنينادبياحمد مؤيد عبد الكاظم عيسى1752222211035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0070.29اعدادية االخاء للبنينادبيحبيب جعفر صبار مزعل1762222211035003

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية االخاء للبنينادبيحسن بشير عبد هادي1772222211035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0069.86اعدادية االخاء للبنينادبيحمزة حسين دنيف برغش1782222211035006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية االخاء للبنينادبيحيدر احمد قاسم مهدي1792222211035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية االخاء للبنينادبيرضا شهيد دويش جابر1802222211035011

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية االخاء للبنينادبيرضا مؤيد عبد الكاظم عيسى1812222211035012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية االخاء للبنينادبيزين العابدين عدنان عودة شليبه1822222211035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية االخاء للبنينادبيعبد هللا لطيف ميس عبد الرزاق1832222211035017

كلية اآلداب/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية االخاء للبنينادبيعلي محمد عدنان نايف1842222211035020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537.0076.71اعدادية االخاء للبنينادبيعماد جبار عجيل حسين1852222211035021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526.0075.14اعدادية االخاء للبنينادبيعيسى رياض عزيز عبد الرضا1862222211035022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية االخاء للبنينادبيمحمد حاكم موسى ظاهر1872222211035028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر423.0060.43اعدادية االخاء للبنينادبيمحمد عدنان عبد عباس1882222211035029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية االخاء للبنينادبيمحمد قاسم عوده هندوز1892222211035030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86اعدادية االخاء للبنينادبيمصطفى باسم فالح ناصر1902222211035034

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر459.0065.57اعدادية االخاء للبنينادبيمنتظر عقيل خير هللا مزيعل1912222211035037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الكرمة للبنينادبيحسن قحطان ادريس خريبط1922222211037004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00اعدادية الكرمة للبنينادبيحسن ناظم علوان خليفة1932222211037005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية الكرمة للبنينادبيحسين عباس عبد الرضا هاشم1942222211037008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية الكرمة للبنينادبيحسين عالء حميد عبد1952222211037010

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار456.0065.14اعدادية الكرمة للبنينادبيحسين عالء عطاء علي1962222211037011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الكرمة للبنينادبيحسين كريم حواس جميغ1972222211037012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الكرمة للبنينادبيضياء عطيه ثجيل سعدون1982222211037015

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية الكرمة للبنينادبيعبد هللا تركي شريف كركوش1992222211037018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية الكرمة للبنينادبيعلي كمال قيصر تايه2002222211037026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية الكرمة للبنينادبيمنتظر كاظم شنان ثويني2012222211037037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الكرمة للبنينادبيمنتظر مهدي صاحب حموده2022222211037038

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الكرمة للبنينادبيمنتظر ناظم ياسين داحس2032222211037039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن زغير دهر كصيل2042222211039002

كلية القانون/جامعة سومر494.0070.57اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن نجم عبد هللا عبد الكريم2052222211039003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين احمد محمد جعفر2062222211039004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين حسب معيبر مشحوف2072222211039005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين سلمان كاظم هليل2082222211039006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين مزهر غانم جرك2092222211039009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الجزائر للبنينادبيحليم عباس كفل مرير2102222211039011

كلية القانون/جامعة سومر499.0071.29اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر حازم عبد سلمان2112222211039012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر فائز عدنان شكيل2122222211039014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الجزائر للبنينادبيرضا ضاحي طالب جهل2132222211039015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية الجزائر للبنينادبيسالم حسون عبد الزهره عطب2142222211039016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الجزائر للبنينادبيسجاد عبد الصادق صالح جمعه2152222211039017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية الجزائر للبنينادبيشاكر صباح عباس عبد الساده2162222211039020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس حسن فرج خير هللا2172222211039023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس ظافر صابر ابراهيم2182222211039025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان545.0077.86اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس عدنان شكيل مبارك2192222211039026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس عوده حسون صياح2202222211039027

كلية القانون/جامعة سومر503.0071.86اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي احمد حطيحط عنيد2212222211039029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي بدر صابر ابراهيم2222222211039030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي حسين عبد علي غضبان2232222211039033

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي حسين عيسى عبد الحسين2242222211039034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي وليد فرج خير هللا2252222211039036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية الجزائر للبنينادبيمؤمل خالد قاسم محمد2262222211039039

كلية القانون/جامعة ذي قار565.0080.71اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد رضا نافع موسى نشوك2272222211039044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد كاظم طايع مكلف2282222211039045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان542.0077.43اعدادية الجزائر للبنينادبيمرتضى اثير جالب حميد2292222211039049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0061.29اعدادية الجزائر للبنينادبيمرتضى زهير صالح ضاحي2302222211039050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية الجزائر للبنينادبيمرتضى عبد هللا مذبوب مكلف2312222211039051

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى احمد اسكندر عبود2322222211039052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى محمد عباس جري2332222211039054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية الجزائر للبنينادبيمنتظر حازم محسن فهد2342222211039055

كلية التربية األساسية/جامعة سومر466.0066.57اعدادية الحمار للبنينادبيارشد مزهر منشد بردي2352222211040001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الحمار للبنينادبيحسين داخل حسان ثامر2362222211040005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية الحمار للبنينادبيعالوي دريهم حسين منشد2372222211040007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الحمار للبنينادبيعلي عذاب مجر عايش2382222211040008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية الحمار للبنينادبيعلي مرتضى مهدي جابر2392222211040009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الحمار للبنينادبيمهدي حسين محمد عوفي2402222211040011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29ثانوية الجبايش للبنينادبياسعد حسن عبد الزهره جبوري2412222211041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00ثانوية الجبايش للبنينادبيحسين فياض عامر صابون2422222211041004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية الجبايش للبنينادبيحيدر حسن عبود عطية2432222211041007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية الجبايش للبنينادبيشهاب احمد صابط داخل2442222211041012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الجبايش للبنينادبيطاهر فائق صابر مسيعد2452222211041013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الجبايش للبنينادبيعباس بدر جبر عايم2462222211041014
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية الجبايش للبنينادبيكميل حسن صبري عبيد2472222211041019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الجبايش للبنينادبيمرتضى ضياء غالي عبد الحسين2482222211041021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الجبايش للبنينادبيمصطفى كاظم كرم هللا عبد الحسن2492222211041022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الجبايش للبنينادبيمنتظر مسير حموده ناصر2502222211041023

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية الجبايش للبنينادبييوسف جوده غيدان ناصر2512222211041025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية المختار للبنينادبياحمد رياض حمود مطلك2522222211043004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار636.0090.86اعدادية المختار للبنينادبياحمد عقيل كاظم عبد العباس2532222211043006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية المختار للبنينادبياحمد علي حطحوط حشيش2542222211043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية المختار للبنينادبياحمد نبيل جبر عبود2552222211043008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00اعدادية المختار للبنينادبياكرم ماجد هاشم محسن2562222211043010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية المختار للبنينادبيبشار عبد االمير حسين علي2572222211043013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية المختار للبنينادبيجعفر طالب هالل عواد2582222211043014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية المختار للبنينادبيجعفر عباس صادق حسن2592222211043015

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية المختار للبنينادبيحسن عمار عبيد شناوه2602222211043018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية المختار للبنينادبيحسن فالح محسن فندي2612222211043019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية المختار للبنينادبيحسين رائد جبار عيسى2622222211043022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية المختار للبنينادبيحسين رشيد علي بجاي2632222211043023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603.0086.14اعدادية المختار للبنينادبيحسين علي حسين كاطع2642222211043026

كلية اآلداب/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية المختار للبنينادبيحسين علي عزيز محمد2652222211043027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية المختار للبنينادبيحسين محمد اسحاق علي2662222211043029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار537.0076.71اعدادية المختار للبنينادبيحسين مظاهر صياح مغامس2672222211043030

كلية القانون/جامعة ذي قار575.0082.14اعدادية المختار للبنينادبيزين العابدين علي ناصر لفته2682222211043035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية المختار للبنينادبيسجاد جاسم ناصر خليف2692222211043037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية المختار للبنينادبيسجاد صباح نوري عبد االمير2702222211043039

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية المختار للبنينادبيسجاد عبد العباس غانم عكاب2712222211043040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية المختار للبنينادبيصادق مبارك مساعد ايدام2722222211043050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0071.29اعدادية المختار للبنينادبيعلي احمد جليل حميد2732222211043059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية المختار للبنينادبيعلي اكبر محمد جابر شهيب2742222211043061

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية المختار للبنينادبيعلي باسم جبار كاظم2752222211043063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية المختار للبنينادبيعلي بسام فريد حسن2762222211043064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية المختار للبنينادبيعلي جواد كاظم عرمش2772222211043068

كلية القانون/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية المختار للبنينادبيعلي حيدر مزعل مشهور2782222211043070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية المختار للبنينادبيعلي حيدر مهول سعدون2792222211043071

كلية القانون/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية المختار للبنينادبيعلي راضي حسن شاطي2802222211043072

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية المختار للبنينادبيعلي عبد الحسين كامل مجيد2812222211043075

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية المختار للبنينادبيعلي عزت تايه ابراهيم2822222211043079

كلية اآلداب/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية المختار للبنينادبيعلي محمد حذية مسير2832222211043080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية المختار للبنينادبيعلي مشتاق جاسب ثامر2842222211043081

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية المختار للبنينادبيمحمد احمد عبد الرزاق عوده2852222211043088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية المختار للبنينادبيمحمد جليل جالب ونان2862222211043090

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية المختار للبنينادبيمحمد سعد جواد مطشر2872222211043095
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية المختار للبنينادبيمحمد محمود كاظم رسن2882222211043100

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية المختار للبنينادبيمرتضى رحيم ناصر حسين2892222211043101

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى رائد وليد كاظم2902222211043106

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى رزاق محمد حسين يوسف2912222211043107

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى معتز ستار جبار2922222211043110

كلية القانون/جامعة سومر503.0071.86اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر حامد حسين صالح2932222211043114

كلية القانون/جامعة سومر518.0074.00اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر مصطفى كاظم نعيمه2942222211043116

كلية القانون/جامعة سومر518.0074.00اعدادية المختار للبنينادبيمهيمن نعمه حسين محمد2952222211043118

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية المختار للبنينادبينور الحسين كريم عباس ردام2962222211043120

كلية اآلداب/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية المختار للبنينادبيهشام نعمه فيصل صاحب2972222211043121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية المختار للبنينادبييحيى عمار رسول جابر2982222211043124

كلية القانون/جامعة سومر494.0070.57اعدادية المختار للبنينادبييعقوب حسين عبد حاتم2992222211043125

كلية اآلداب/جامعة ذي قار470.0067.14 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد علي عبد الحسن راضي3002222211044002

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0072.29 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد هاشم شرشاب عباس3012222211044003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29 تموز للبنين14اعدادية ادبياسعد ناصر كامل بجاي3022222211044004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيبهاء واثق ثامر محمد3032222211044005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0064.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين رحيم خزعل سعدون3042222211044008

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0070.57 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين علي جعفر علي3052222211044009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد محمد جاسم محمد3062222211044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552.0078.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد مطير هاني ناصر3072222211044013

كلية القانون/جامعة سومر521.0074.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي احمد عبد الساده فنوخ3082222211044015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار456.0065.14 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حسين جليل معله3092222211044016

كلية القانون/جامعة سومر510.0072.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي خلف عبيد مهيدي3102222211044017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي شامل غافل جباره3112222211044018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي هاشم مزبان شوكه3122222211044021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14 تموز للبنين14اعدادية ادبيكرار محمد كريم عجيمي3132222211044024

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيمرتضى حسين جعفر علي3142222211044029

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71 تموز للبنين14اعدادية ادبيمرتضى عقيل صبار خلف3152222211044030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0064.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيمسلم عباس حمود خضير3162222211044031

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة575.0082.14 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى عبد الواحد منخي حسين3172222211044033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57 تموز للبنين14اعدادية ادبيمظاهر حبيب كريم عبد العالي3182222211044034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0061.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيمنتظر عبد العباس محمد فنوخ3192222211044036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0072.00اعدادية النهضة للبنينادبياحمد فاضل عباس عظام3202222211045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية النهضة للبنينادبيحسين عبد الكاظم جبار عبد هللا3212222211045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار521.0074.43اعدادية النهضة للبنينادبيسجاد احمد جبر وحيد3222222211045009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية النهضة للبنينادبيمصطفى جمال صابر حسن3232222211045015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية النهضة للبنينادبيمصطفى لطيف هاشم خويط3242222211045016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86ثانوية الحقيقة للبنينادبيحسين خالد حسن كاظم3252222211047002

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الحقيقة للبنينادبيعبد هللا مالك حسن عبد هللا3262222211047004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الحقيقة للبنينادبيمصطفى محمد غناوي عطيه3272222211047014

كلية القانون/جامعة سومر497.0071.00اعدادية العالمة االميني للبنينادبياحمد ضياء محمد خالوي3282222211048001
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسن حسام نايف شيال3292222211048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسين عطا بنيه شمخي3302222211048007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحيدر عامر خالطي هفات3312222211048014

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحيدر فاخر محمد صحن3322222211048015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0069.29اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسجاد ريسان شنين حسان3332222211048018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر437.0062.43اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسعد تركي محمد مسير3342222211048021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسالم كريم عليوي راضي3352222211048022

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسيف احمد خيون ثجيل3362222211048023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر481.0068.71اعدادية العالمة االميني للبنينادبيطاهر حيدر كريم طاهر3372222211048025

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر512.0073.14اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعبد الرحمن حامد حمود شاروط3382222211048026

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي جودت سعدي خضير3392222211048027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537.0076.71اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي رزاق كمر دنان3402222211048031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0066.43اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي قيس ثامر راشد3412222211048033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعمار علي هادي صالح3422222211048036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية العالمة االميني للبنينادبيكرار رحيم عكار سفيح3432222211048037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0063.71اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمؤمل عباس صعيع حسين3442222211048038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531.0075.86اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمؤيد جليل عويد حمد3452222211048039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط530.0075.71اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمحمد عماد خماط جواد3462222211048043

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط485.0069.29اعدادية العالمة االميني للبنينادبيياسر احمد محسن شالل3472222211048049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد جبار نصار صياح3482222211049001

كلية القانون/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيساجد جواد كاظم ايدام3492222211049007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسجاد شاكر رضا سلطان3502222211049008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسجاد صباح حنين ملكاط3512222211049009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعباس حميد جابر فرحان3522222211049012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان572.0081.71اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعباس شاكر كحط محمد3532222211049013

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعلي حامد عبد الكريم ذياب3542222211049017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمالك كريم ناهي نغيمش3552222211049024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمحمد الباقر طالب ثجيل جبر3562222211049025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمسلم جدوع محمد شاتي3572222211049030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمصطفى صبيح موير راشد3582222211049033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمصطفى لطيف جياد عبد3592222211049034

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمنتظر احمد صاحب رهيف3602222211049035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمنتظر محسن جابر فرحان3612222211049036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية الوثبة للبنينادبيحسن عدنان عبد فزع3622222211050005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية الوثبة للبنينادبيمصطفى سعيد حسين فنفون3632222211050015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية الشهداء للبنينادبيباقر زين العابدين صباح تبوري3642222211051001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية الشهداء للبنينادبيجعفر محمد هادي محمد3652222211051002

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين جواد محمد حسين3662222211051004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين حليم عبد الرزاق صادق3672222211051005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين علي حسين طاهر3682222211051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد جاسم ياسر خليص3692222211051007
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قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية الشهداء للبنينادبيعباس مسرور خلف اسماعيل3702222211051010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية الشهداء للبنينادبيعبد الرسول عبد نعيمه ثاجب3712222211051011

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار509.0072.71اعدادية الشهداء للبنينادبيكرار احمد عبد الحسين لفته3722222211051014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمؤمل لذيذ عبد النبي جابر3732222211051015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0083.57اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد احمد عبد الحسين لفته3742222211051017

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى جميل عبد الحسن جابر3752222211051022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية الصادقون للبنينادبيحسن حمد خلف ايدام3762222211052005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71ثانوية الصادقون للبنينادبيحيدر جعفر سالم دايخ3772222211052009

كلية القانون/جامعة سومر492.0070.29ثانوية الصادقون للبنينادبيحيدر خالد هندي علي3782222211052010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر427.0061.00ثانوية الصادقون للبنينادبيسجاد عبد هللا عبد الرضا رحيمه3792222211052012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية الصادقون للبنينادبيعباس حكمت عباس كاطع3802222211052014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0074.86ثانوية الصادقون للبنينادبيعلي محمد هادي عليوي3812222211052025

كلية القانون/جامعة ذي قار541.0077.29ثانوية الصادقون للبنينادبيعلي ياس خضير دحام3822222211052027

كلية اآلداب/جامعة ذي قار432.0061.71ثانوية الصادقون للبنينادبيمؤمل كريم عبد الرحيم كاظم3832222211052029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14ثانوية الصادقون للبنينادبيمحمد رياض عبد ناصر3842222211052031

كلية القانون/جامعة سومر511.0073.00ثانوية الصادقون للبنينادبيمصطفى عبد االمير صباح هداب3852222211052034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الصادقون للبنينادبيمصطفى محسن ذياب ايدام3862222211052035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية الصادقون للبنينادبيمعتز عبد الغفار عبد علي3872222211052036

كلية القانون/جامعة سومر498.0071.14ثانوية الصادقون للبنينادبييوسف ريسان مقداد حسين3882222211052039

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية الجواد للبنينادبياحمد رحم جاسم سهر3892222211054001

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0065.29اعدادية الجواد للبنينادبيحسن صبيح حسن نايف3902222211054008

كلية القانون/جامعة ذي قار534.0076.29اعدادية الجواد للبنينادبيحسين علي عبد الحسين عبيد3912222211054011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية الجواد للبنينادبيحسين قاسم كاظم محمد علي3922222211054012

كلية القانون/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية الجواد للبنينادبيسجاد كاظم صبار عباس3932222211054016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر503.0071.86اعدادية الجواد للبنينادبيعلي جواد شليبه خليف3942222211054020

كلية القانون/جامعة سومر508.0072.57اعدادية الجواد للبنينادبيعلي رحيم فياض دبخي3952222211054022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية الجواد للبنينادبيليث مسلم ناصر عليوي3962222211054023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد حكيم عامر صياد3972222211054025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية الجواد للبنينادبيمصطفى خالد بدر سنوح3982222211054026

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية370.0052.86اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد المختار صباح  جحيل  صيوان 3992222211057001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر438.0062.57اعدادية النجاح للبنينادبيحسن فليح محسن زغير4002222211057006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0067.29اعدادية النجاح للبنينادبيحسن ياسر جبار كاظم4012222211057007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية النجاح للبنينادبيسلمان حسن ثجيل محيل4022222211057024

كلية التربية األساسية/جامعة سومر510.0072.86اعدادية النجاح للبنينادبيصفاء ناظم شاكر محمد4032222211057026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عبد هللا عبد الخضر جاسم4042222211057032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477.0068.14اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد سليم  مطشر معارج4052222211057041

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار423.0060.43اعدادية النجاح للبنينادبيمرتضى حميد عراك خضير4062222211057045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية النجاح للبنينادبيمرتضى خضر عوده دويش4072222211057046

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0067.29اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى تحسين مزعل زعيط4082222211057049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبياحمد علي جودة حسن4092222211059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبياسعد رياض جبار حمد4102222211059006
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيباقر ناظم كريم وهاب4112222211059007

كلية اآلداب/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحسن بشير كاظم كاطع4122222211059008

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحسن مجيد دويش جابر4132222211059010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحسين يحيى عبد علي عبد4142222211059013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحيدر خضير عباس هادي4152222211059014

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيسجاد يحيى جبار حمد4162222211059020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعلي عبد الحميد ريكان عجيمي4172222211059027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمؤمل عبد الخالق محمد شرموخ4182222211059030

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمؤمل علي داخل سلطان4192222211059031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان547.0078.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمحسن سعد داخل بدن4202222211059033

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمحمد ثامر محيسن خضير4212222211059034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0063.86اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمحمد راضي حسن حسين4222222211059035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمخلد عوده داخل بدن4232222211059039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الصادق للبنينادبيامجد هاشم محمد راضي4242222211060002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0070.29اعدادية الصادق للبنينادبيحسن حمود جريو دج4252222211060005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية الصادق للبنينادبيحمزه عبد الحسن معيود حمزه4262222211060007

كلية اللغات/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الصادق للبنينادبيحيدر حسين علي داخل4272222211060008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الصادق للبنينادبيسجاد حسن صكبان سلمان4282222211060011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية الصادق للبنينادبيعقيل مانع كامل جار هللا4292222211060014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الصادق للبنينادبيعالء سلمان فليح نهير4302222211060015

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الصادق للبنينادبيعلي احمد عبد الرضا كطافه4312222211060016

كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الصادق للبنينادبيعلي طالب ستار كرم4322222211060017

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الصادق للبنينادبيعمار نجيب علي داخل4332222211060019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الصادق للبنينادبيكرار نعيم عويز سلمان4342222211060021

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الصادق للبنينادبيمحمد حسون جعفر يسين4352222211060022

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبياحمد عزيز حموده مزعل4362222211063002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيحسين طالب حسن علي4372222211063003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيسجاد احمد رزيج عبد4382222211063011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعباس مظهر منخي جابر4392222211063012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعبد هللا راشد صالح جالب4402222211063013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540.0077.14اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعلي مسير مزهر عنوص4412222211063017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيعلي وسام خليل زاجي4422222211063018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمحمد صالح عبد الهادي مجيدي4432222211063021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار618.0088.29اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمحمد عقيل كريم جبار4442222211063022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمرتضى برزان مفتاح يعقوب4452222211063023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمرتضى كريم مناحي جوده4462222211063024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمصطفى محمود جهيد هزاع4472222211063025

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمقتدى حميد جخيم عبود4482222211063026

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيمنتضر مهند جبار محمد4492222211063027

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبيوارث عادل علي نيشان4502222211063028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86اعدادية أهوار الجنوب للبنينادبييونس ناصر نعمان جالب4512222211063030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيازهر صبيح كاظم الكوط4522222211065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيايوب ستار نور مهدي4532222211065002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيحيدر شاكر نعيم صخي4542222211065007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيحسين نوار كاظم خليف4552222211065010

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيرضا رزاق عبد فشاخ4562222211065011

كلية القانون/جامعة سومر499.0071.29للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيعلي سعد ابراهيم سرحان4572222211065015

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0073.57للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيكاظم فالح ثجيل عريف4582222211065016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمجتبى علي نعيم محيسن4592222211065018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة454.0064.86للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمحمد خضير محمد علي4602222211065019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمحمد فاخر عبد العالي عتيوي4612222211065020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمرتضى عوده جابر عبادي4622222211065022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمصطفى صدام ياسر الزم4632222211065026

كلية التربية األساسية/جامعة سومر501.0071.57للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمقتدى رياض نعيم حسن4642222211065027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيإبراهيم اسعد كامل فلفل4652222211068001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيأيوب عبد هللا نعيم شيال4662222211068003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبياسعد نعيم طعيمه فارس4672222211068008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيامجد راضي سنيبل مسلم4682222211068009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان545.0077.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيانمار عناد كاظم محيسن4692222211068010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار501.0071.57اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيايمن عبد الحسين باصي محبس4702222211068011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيجاسم جواد كاظم محيسن4712222211068012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيجعفر جبار كاظم فهد4722222211068013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسن رحيم شاكر عزيز4732222211068016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسن هادي علي حسن4742222211068017

كلية اآلداب/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسنين احمد كامل عبد الحسين4752222211068018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين إسماعيل حسين عباس4762222211068019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين رسول كاظم دويخ4772222211068021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين عادل كامل مزيعل4782222211068022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0071.57اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحسين يوسف يعقوب عطية4792222211068024

كلية القانون/جامعة سومر498.0071.14اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر حبيب سعدون عبيان4802222211068026

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر عبد هللا مهدي سلمان4812222211068027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيحيدر نعيم راشد كاظم4822222211068028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيرباح احمد ثامر كريم4832222211068030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيرسول حامد جاسم محمد4842222211068031

كلية القانون/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيرضا رزاق عجيل حنين4852222211068032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيرضا عدنان ثامر عبيد4862222211068033

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيصادق خير هللا مهدي سلمان4872222211068037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعباس حميد فاخر عايز4882222211068039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعباس عبد الرضا هالل محمد4892222211068041

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعبد هللا فهد صالح عبيد4902222211068044

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي حنون علوان عواد4912222211068046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي سالم هاشم مكطوف4922222211068047
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي فارس محسن خضير4932222211068049

كلية القانون/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي ناصر حسين موسى4942222211068050

كلية القانون/جامعة ذي قار562.0080.29اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيفرقان قاسم عجيل حنين4952222211068052

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيقصي حميد حسين عباس4962222211068053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيقيصر علي حسين يازع4972222211068054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان542.0077.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيكرار حيدر ثويني علوان4982222211068055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمحمد جميل مزعل جبر4992222211068058

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمحمد كاظم جاسم محمد5002222211068062

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0066.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمحمد هادي خيون طاهر5012222211068064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0070.71اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمحمود عمار سمير دبعن5022222211068065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمرتضى صباح محمد حنش5032222211068066

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمرتضى مجيد ثامر كريم5042222211068067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمصطفى عبد كاصد حميد5052222211068070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمنتظر سلطان ذجر فليح5062222211068074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمنتظر محمد جعفر ضمد5072222211068075

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيمنتظر مهند كاظم طخم5082222211068076

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبينجم عبد هللا مزهر كوين5092222211068078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبينعمة ضياء جبار محسن5102222211068079

كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0068.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبييوسف عذيب مشحوت ورير5112222211068081

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبياحمد سامي حمد فجر5122222211069003

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبياحمد سعود مذبوب حداوي5132222211069004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبياحمد علوان عبد هللا وسخ5142222211069005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيبهاء محسن عزيز كاطع5152222211069007

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيسجاد حسين مشني فرحان5162222211069011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيسجاد هيثم عبد الرزاق محسن5172222211069016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيسالم جواد عويد لهمود5182222211069017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0060.86اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيفهد سعران عباس موسى5192222211069027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمبارك فارس فليح حسن5202222211069029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار546.0078.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمرتضى جابر طحيبش حسين5212222211069032

كلية التربية /جامعة الحمدانية441.0063.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبييوسف طاهر سعدون يوسف5222222211069034

كلية القانون/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية االبرار للبنينادبيحسين عدنان عرنوص بطاح5232222211070003

كلية القانون/جامعة سومر525.0075.00اعدادية االبرار للبنينادبيعلي سعد رحيم مظلوم5242222211070006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية االبرار للبنينادبيكرار نعيم غناوي حميد5252222211070009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد ابراهيم محيسن علي5262222211070010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيسجاد خير هللا منشد غيالن5272222211074003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيسجاد سعود رداد روضان5282222211074004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر485.0069.29اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيعبد هللا موسى هادي بويج5292222211074007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيعلي راشد شايع دغيم5302222211074009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط495.0070.71اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيعلي سعيد رداد روضان5312222211074010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيمقداد رشيد مطشر جودة5322222211074016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0067.86اعدادية االمامين العسكريين للبنينادبيمنتظر سعود رداد روضان5332222211074017
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية الفالح للبنينادبيمحمد ثامر سعدون صكر5342222211075004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0069.29ثانوية الفالح للبنينادبيمرتضى خالد خزعل راهي5352222211075005

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية المثابرون للبنينادبيابراهيم غني دريول عبد هللا5362222211082001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية المثابرون للبنينادبياحمد باسم جميل سوادي5372222211082002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية المثابرون للبنينادبياحمد براك دويح فنخير5382222211082003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية المثابرون للبنينادبيباقر قصي داود عزيز5392222211082010

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية المثابرون للبنينادبيجعفر سعد فاضل عزيز5402222211082013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية المثابرون للبنينادبيجعفر عادل مصطاح صكبان5412222211082014

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29اعدادية المثابرون للبنينادبيجعفر عجاج كاظم نذير5422222211082015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان578.0082.57اعدادية المثابرون للبنينادبيحامد سفيح وهيب حاوي5432222211082020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية المثابرون للبنينادبيحسن سعد ساجت عروف5442222211082021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين اركان هالل صالح5452222211082023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط639.0091.29اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين بدر مسوسي فنغش5462222211082025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين حميد محمد بادي5472222211082026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين كريم عواد موسى5482222211082028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين محمد مزعل عبد علي5492222211082030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0074.71اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين هادي بردان عطيه5502222211082031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية المثابرون للبنينادبيحميد يوسف كاظم هواش5512222211082032

كلية التربية األساسية/جامعة سومر536.0076.57اعدادية المثابرون للبنينادبيحيدر حسين علي سلمان5522222211082033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل578.0082.57اعدادية المثابرون للبنينادبيحيدر ياسر محمد عرار5532222211082038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية المثابرون للبنينادبيراضي شمال رضا عداي5542222211082040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية المثابرون للبنينادبيرياض احمد حميد ساجت5552222211082042

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط472.0067.43اعدادية المثابرون للبنينادبيسجاد جبار عجيل عطية5562222211082045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية المثابرون للبنينادبيسليمان ماجد حمادي كاظم5572222211082049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29اعدادية المثابرون للبنينادبيضياء كمال سكيط حامي5582222211082052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43اعدادية المثابرون للبنينادبيعايد محمد مسوسي فنغش5592222211082054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس عدنان جبر صعيصع5602222211082057

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس علوان عبد عيسى5612222211082058

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس فاضل ساجت غويلي5622222211082059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية المثابرون للبنينادبيعبد الرحمن منذر ياسر حسين5632222211082063

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي احمد عليوي محمد5642222211082069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي رائد عبد النبي فرحان5652222211082074

كلية التربية األساسية/جامعة سومر526.0075.14اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي كاظم طرهيل كاطع5662222211082076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي مظفر عزيز فيصل5672222211082079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية المثابرون للبنينادبيفالح حسن عبد الرحمن دحام5682222211082082

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية المثابرون للبنينادبيكاظم جمال سلطان شالش5692222211082084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر423.0060.43اعدادية المثابرون للبنينادبيلطيف جاسم محمد عرار5702222211082087

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية المثابرون للبنينادبيمؤمل ضياء مالك مطلك5712222211082088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد خليوي عباس شامي5722222211082092

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد ناهي دخان محمد5732222211082097

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية المثابرون للبنينادبيمسلم عقيل نور كوين5742222211082101
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قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية المثابرون للبنينادبيمسلم قاسم صبر ونان5752222211082103

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية المثابرون للبنينادبيمقتدى باسم جوده خضير5762222211082108

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0072.57اعدادية المثابرون للبنينادبيمنتظر عدنان خلباص فرحان5772222211082110

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية المثابرون للبنينادبيوليد خالد مهدي غالي5782222211082111

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية المثابرون للبنينادبييحيى جليل دريول عبد هللا5792222211082112

كلية القانون/جامعة ذي قار542.0077.43ثانوية التعاون للبنينادبيجعفر حسن موسى كريم5802222211087002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540.0077.14ثانوية التعاون للبنينادبيحسين عالء عباس محمد5812222211087006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0069.86ثانوية التعاون للبنينادبيسجاد ناصر حسين لفلوف5822222211087008

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0070.29ثانوية التعاون للبنينادبيعلي حسين موسى كريم5832222211087010

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية التعاون للبنينادبيفرج احمد محارب مفري5842222211087014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية التعاون للبنينادبيكاظم جميل كمير سحيب5852222211087015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43ثانوية التعاون للبنينادبيمحسن حامد محارب مفري5862222211087016

كلية القانون/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية التعاون للبنينادبيمحمد علي عمران خلف5872222211087017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية التعاون للبنينادبيمرتضى حايف غالي مكطوف5882222211087018

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية التعاون للبنينادبيمرتضى خالد جليل عطيه5892222211087019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية المحمدية للبنينادبيحيدر وائل فاهم كامل5902222211088002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية المحمدية للبنينادبيعلي جابر عامر حسين5912222211088004

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29ثانوية المحمدية للبنينادبيعلي حيدر كاظم جثير5922222211088005

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29ثانوية المحمدية للبنينادبيعلي فيصل جاسم محمد5932222211088006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية المحمدية للبنينادبيمسلم كريم عامر حسين5942222211088010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0071.14ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيحسن علي ناصر سلمان5952222213004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيحسين حبيب دلي حسين5962222213004003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيحسين شاكر محسن ياسين5972222213004004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيحسين فالح حسن مراح5982222213004005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0076.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيحسين ناصر شريف عبد5992222213004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيحميد عبد الحسن مالغي كاطع6002222213004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0065.71ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيسجاد علي عبد الحسن جبر6012222213004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0063.71ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيعلي عباس خضير سنوح6022222213004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيمحمد شاكر محسن ياسين6032222213004011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيمرتضى عدنان بليبض فياض6042222213004013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيمقتدى خضير كريم ناهي6052222213004014

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيمقتدى صبار سرحان جتول6062222213004015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0068.43ثانوية االنوار االهلية للبنينادبياركان سلمان مغير حيال6072222213008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيباقر محمد عبد الحسين جحيل6082222213008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477.0068.14ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيحسنين جبار سلمان شامي6092222213008005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيحسين محمد حسون فليح6102222213008007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0076.14ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيسعدون كامل ثامر سعدون6112222213008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر435.0062.14ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيعباس وحيد برهان محمد6122222213008011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيعبد هللا تحسين خضير جواد6132222213008012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0071.86ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيعلي نعيم عكار سفيح6142222213008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيكرار علي عبد الحسين خليف6152222213008015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيمحمد هاشم محمد خفي6162222213008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0074.29ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيمحمد هيثم ساجت دغيم6172222213008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيمنتظر احمد عبد الحسن شمخي6182222213008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيمنتظر شنان كريم بريس6192222213008019

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيمنتظر ضياء اهويدي حميد6202222213008020

كلية القانون/جامعة ذي قار541.0077.29ثانوية النجاح االهلية للبنينادبياكرم ماجد طعمه هويدي6212222213017001

كلية القانون/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيمهدي حسن عبد محمد6222222213017004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين616.0088.00ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيحسن جبار حذيه عبيد6232222213030003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل424.0060.57ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيحسين علي شخير ناصر6242222213030006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0067.71ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيحيدر عزيز حميد مانع6252222213030007

كلية القانون/جامعة سومر502.0071.71ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيحيدر محمد جواد ساجت طعيمه6262222213030008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعبد هللا ريسان حنين ملكاط6272222213030009

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي الرضا حسين محسن جاسم6282222213030010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي حسن طاهر عبد الحسين6292222213030011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي محسن محمد علوان6302222213030013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان572.0081.71ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي محمد راشد مجباس6312222213030014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي مشتاق طالب عبد الحسين6322222213030016

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمجتبى سامي بجاي راهي6332222213030017

كلية القانون/جامعة سومر524.0074.86ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمحسن اسعد محسن جاسم6342222213030018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمحمد علي حسن مجلي6352222213030020

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية533.0076.14ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمنتظر ستار علي عبد6362222213030022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمهدي حيال عبد فرحان6372222213030023

كلية القانون/جامعة ذي قار554.0079.14االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىادبياحمد عالء كاظم عبيد6382222213043001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0064.86االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىادبيعباس عقيل عبد هللا عطيه6392222213043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيعباس اياد جبار نجم6402222213045003

كلية القانون/جامعة ذي قار574.0082.00ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيعلي حسين طالب هاشم6412222213045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيمحمد سعد صبري محسن6422222213045006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيمرتضى عقيل عبد الوهاب سكر6432222213045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيمرتضى محمد مجيد ثجيل6442222213045008

كلية التربية/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيعلي مهر شاتي عبد الحسن6452222213047007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيمحمد عواد عبد فرحان6462222213047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبياحمد رياض عبد الرضا جبر6472222215001002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبياحمد هادي عودة حسين6482222215001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيحسن زهير حسين خضير6492222215001008

كلية القانون/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيحسين فاضل مروح علوان6502222215001010

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر505.0072.14اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيحسين وسام عبد الرزاق حسن6512222215001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيسجاد احسان عبد الرزاق حسن6522222215001014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيسجاد حسين كاصد مجلي6532222215001015

كلية القانون/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيضيف هللا روضان زبار جوهر6542222215001018

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد برزان كاظم عناد6552222215001028

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد علي عبود نويد6562222215001033
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد ياسين عبد الشريف دعيم6572222215001034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيبدر تالي سعد حمدان6582222215003001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية االفاق المسائية للبنينادبياحمد علي رحيم كزير6592222215005001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0061.43ثانوية االفاق المسائية للبنينادبياحمد وليد فريح نصير6602222215005002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية االفاق المسائية للبنينادبياسد عبد الكريم علواش عبود6612222215005003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان545.0077.86ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسن سلمان حنون يونس6622222215005004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسين رعد ناجي علي6632222215005006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا عبد الزهره جبوري6642222215005008

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0074.71ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسين علي صباح هليل6652222215005009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيرائد مرتجى شراد مرسول6662222215005010

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيصادق كريم عبد الحسن جايز6672222215005011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية430.0061.43ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيصدام قاسم محمد مطرود6682222215005012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيطارق رزاق جبار صابون6692222215005013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعامر عبد الزهره شرقي عامر6702222215005014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0072.86ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعبد هللا فرقد عبد الكاظم عبد الهادي6712222215005015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمهدي صالح علي محيسن6722222215005019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيهادي جواد كاظم عبيد6732222215005021

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيتكليف طعمه سفاح مرداس6742222215006001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحمزة عزيز عيدان جبار6752222215006007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602.0086.00ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيسجاد عبد االمير عليوي مايع6762222215006011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540.0077.14ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيسجاد كاظم عوده جديم6772222215006012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعبد المهدي محمد قاسم مهدي6782222215006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيكمال عوده حسين عبيد6792222215006017

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيهاشم رسول فرحان عاجل6802222215006018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحسن حكيم رزاق خلف6812222215008002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0069.71اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحسين جليل كاظم عباس6822222215008003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيمحمد جليل دريول عبد هللا6832222215010006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية الدواية المسائية للبنينادبيعلي فرحان جلود عويد6842222215012002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيعبادي بادي راشد عضيب6852222215013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14ثانوية االصالح المسائيةادبياحمد شهاب جواد مشلوش6862222215014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14ثانوية االصالح المسائيةادبيحسين ليث مدلول ارشيج6872222215014002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية االصالح المسائيةادبيطالب محمد بويسر جبار6882222215014003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية االصالح المسائيةادبيمحمد قاسم ربح جاسم6892222215014005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار508.0072.57اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيحسين شريف جبار عطيه6902222217002002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيعلي فاضل مطر سلمان6912222217002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر439.0062.71ثانوية الصدرين المختلطةادبيالمجتبى نجاح مهدي حسين6922222217003001

كلية القانون/جامعة سومر492.0070.29ثانوية الصدرين المختلطةادبيذو الفقار سعيد خلف جبير6932222217003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية الصدرين المختلطةادبيعلي غازي فليح عبد العباس6942222217003005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0065.29ثانوية الصدرين المختلطةادبيكاظم طالب نايف مطلك6952222217003006

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية االيمان المختلطةادبيبدر سعود حسين فالح6962222217004002

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية االيمان المختلطةادبيحسن حسين عبد علي مشرف6972222217004003
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قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر522.0074.57ثانوية االيمان المختلطةادبيحسن ناجي حميد راشد6982222217004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر427.0061.00ثانوية االيمان المختلطةادبيحسين خماط منشد غشيم6992222217004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية االيمان المختلطةادبيحيدر عباس مهدي كريم7002222217004008

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية االيمان المختلطةادبيعلي هيثم راشد فالح7012222217004013

كلية التربية/جامعة سامراء459.0065.57ثانوية االيمان المختلطةادبيعلي وحيد لفته محيل7022222217004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية االيمان المختلطةادبيعمار حيدر سلمان داخل7032222217004015

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية االيمان المختلطةادبيعيسى ماهر عباس جباره7042222217004016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية االيمان المختلطةادبيمحمد حازم نعيم نعناع7052222217004018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية االبتهاج المختلطةادبيحسن رشيد حميد شناوه7062222217005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية االبتهاج المختلطةادبيحسين عالوي فرج نعمه7072222217005003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0060.71ثانوية االبتهاج المختلطةادبيعباس جاسم صكر عويد7082222217005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر483.0069.00ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمحمد حكيم موزاي مناتي7092222217005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية الفرزدق المختلطةادبيحيدر فاضل شناوه دايج7102222217009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الفرزدق المختلطةادبيسجاد خلف حسين ابو عليو7112222217009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية الفرزدق المختلطةادبيسجاد عبد الهادي لهواك ظاهر7122222217009004

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29ثانوية الفرزدق المختلطةادبيعباس علي جواد كاظم7132222217009005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14ثانوية الفرزدق المختلطةادبيعباس فرحان فياض عبيد7142222217009006

كلية القانون/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية الفرزدق المختلطةادبيعبد هللا شلهم حريز بحيوس7152222217009007

كلية القانون/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية الفرزدق المختلطةادبيمهدي صالح ناصر حسين7162222217009012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0067.29ثانوية االقتدار المختلطةادبياحمد يوسف ناصر صالح7172222217010001

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية االقتدار المختلطةادبيامجد جليل خوير معيش7182222217010002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0072.71ثانوية االقتدار المختلطةادبيتحسين عجيل عويد هليل7192222217010003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية االقتدار المختلطةادبيحسن خوير معيش طوكان7202222217010004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية االقتدار المختلطةادبيحسين علي حسين لفته7212222217010005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0068.43ثانوية االقتدار المختلطةادبيحسين قاسم ثجيل زغير7222222217010006

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر484.0069.14ثانوية االقتدار المختلطةادبيعلي باسم خضير سرداح7232222217010014

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86ثانوية االقتدار المختلطةادبيعلي كاظم محمد عليوي7242222217010016

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية االقتدار المختلطةادبيكرار حيدر زغير عبد هللا7252222217010018

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر477.0068.14ثانوية االقتدار المختلطةادبيمحمد رزاق محسن فهد7262222217010019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71ثانوية االقتدار المختلطةادبيمسلم باسم محمد ظالل7272222217010024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية االقتدار المختلطةادبيمسلم عدنان عامر عواد7282222217010025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسن كريم كاظم عكاب7292222217015004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحيدر علي كريم عطيه7302222217015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43ثانوية دار الندوة المختلطةادبيرسول محمد حسين علي7312222217015009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية دار الندوة المختلطةادبيسجاد كاظم حاشوش عباس7322222217015011

كلية القانون/جامعة سومر505.0072.14ثانوية دار الندوة المختلطةادبيصفاء حسين عطيه عبيد7332222217015013

كلية التربية األساسية/جامعة سومر502.0071.71ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعقيل سلمان حلو حسين7342222217015016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعقيل مسلم فيصل كشيش7352222217015018

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعلي خالد جواد كاظم7362222217015020

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية دار الندوة المختلطةادبيكرار حيدر باسم كشيش7372222217015021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمحمد عباس فيصل كشيش7382222217015025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0069.86ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمحمد مهدي حسين حسن عبيد7392222217015026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر425.0060.71ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمرتضى عبيد كرم مهاوش7402222217015027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0075.00ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمصطفى جبار عكار سعدون7412222217015028

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0068.00ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمهند محسن جوده كاظم7422222217015029

كلية الفقه/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية دار الندوة المختلطةادبيوسام جبار عكار سعدون7432222217015030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الثوار المختلطةادبيعلي حامد سعد كاظم7442222217016005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية الثوار المختلطةادبيعلي ياسين ستار جويد7452222217016006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية الثوار المختلطةادبيمؤمل ازهر هاني عبيد7462222217016008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية الثوار المختلطةادبيمصطفى حسين خير هللا لفته7472222217016012

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيأحمد أركان نكاب عبود7482222217017001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيأحمد عادل عباس عوده7492222217017003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسن ثائر أعبيد نوري7502222217017007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسن كاظم جيجان دابس7512222217017009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسن مالح صايل ثويني7522222217017010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسين حازم عبد الحسن عبيد7532222217017011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0078.29ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسجاد حسن عوده جويد7542222217017015

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسجاد حيدر فهد حمد7552222217017016

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر462.0066.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعباس عبد الباري مهدي عجيمي7562222217017021

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعباس قصي عبد الرضا هليم7572222217017023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعلي حليم دريب عبد الرضا7582222217017024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيفاضل نبيل موسى صبر7592222217017029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيفضل هاشم اليذ محمد7602222217017030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيفالح ريحان حسن كاظم7612222217017031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيكرار ابراهيم لفته جويد7622222217017032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمسلم يحيى ستار جواد7632222217017035

كلية التربية األساسية/جامعة سومر477.0068.14ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمقتدى رشيد حميد هنيدي7642222217017037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيحمزة احمد شويلي محسن7652222217021003

كلية القانون/جامعة سومر518.0074.00ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيمجتبى صالح حسن نعمة7662222217021004

كلية اللغات/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيمهدي عقيل طالب محمد7672222217021008

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الجاحظ المختلطةادبيزين العابدين سالم جابر رضا7682222217028003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار590.0084.29ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعباس حسن حميدي حمود7692222217028004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعلي جاسم جابر رضا7702222217028005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0071.71ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعلي حافظ حميد عزيز7712222217028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعلي خالد جار هللا محيسن7722222217028008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار514.0073.43ثانوية الجاحظ المختلطةادبيكرار عدنان علي رضا7732222217028010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الجاحظ المختلطةادبيكرار علي شريف كاطع7742222217028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57ثانوية الجاحظ المختلطةادبيلقمان سالم جابر رضا7752222217028012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0071.43ثانوية الجاحظ المختلطةادبيوليد خالد جار هللا محيسن7762222217028015

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية الخلد المختلطةادبياحمد حافظ كاطع حسن7772222217034002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية الخلد المختلطةادبيحسن علي عاجل عبد7782222217034004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار631.0090.14ثانوية الخلد المختلطةادبيستار هاشم عبيد جبر7792222217034006
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية الخلد المختلطةادبيسجاد حافظ كاطع حسن7802222217034007

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية الخلد المختلطةادبيكرار عبد كاطع حسن7812222217034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57ثانوية الخلد المختلطةادبيمحمد محسن عبدالرضا جاسم7822222217034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71ثانوية الخلد المختلطةادبيمعتز منديل حمادي عكف7832222217034014

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية الخلد المختلطةادبيهيثم سعود عزيز خشن7842222217034015

كلية التربية /جامعة الحمدانية426.0060.86ثانوية السعدية المختلطةادبيحسين سلمان عريبي لفته7852222217036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية السعدية المختلطةادبيحيدر رحيم محيبس نجم7862222217036004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية السعدية المختلطةادبيحيدر ستار جبار كاظم7872222217036005

كلية التربية/جامعة سامراء463.0066.14ثانوية السعدية المختلطةادبيعبد الزهره علي عطيوي ناصر7882222217036006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية السعدية المختلطةادبيعلي ناظم سوادي ياقوت7892222217036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية السعدية المختلطةادبيمحمد كريم عبد المحسن عبد الصاحب7902222217036009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0078.86ثانوية االرشاد المختلطةادبيحسن كامل عالوي جريد7912222217041001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية االرشاد المختلطةادبيحيدر طاهر خنجر وناس7922222217041003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية االرشاد المختلطةادبيفارس صالح عجيل مزعل7932222217041006

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71ثانوية االرشاد المختلطةادبيمحسن شريف حامد مشتت7942222217041007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0075.00ثانوية االرشاد المختلطةادبيمحمد جبار مشني خضير7952222217041008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية االرشاد المختلطةادبيمحمد صباح مشرف خليص7962222217041009

كلية القانون/جامعة سومر512.0073.14ثانوية االزدهار المختلطةادبياحمد غالب كريم عبيد7972222217045001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00ثانوية االزدهار المختلطةادبيامين رزوقي عويد بادي7982222217045002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43ثانوية االزدهار المختلطةادبيحسين سامي نعمه ناصر7992222217045003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29ثانوية االزدهار المختلطةادبيحيدر سرحان ثجيل رحيل8002222217045004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية االزدهار المختلطةادبيعلي سلمان حميد نجم8012222217045007

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية االزدهار المختلطةادبيمحمد اياد هادي جعفر8022222217045009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية االزدهار المختلطةادبيمصطفى مسلم عبد االمير كاظم8032222217045010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86ثانوية االزدهار المختلطةادبيمنتظر حسن عبد العالي عباس8042222217045011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبياحمد عون شناوه موسى8052222217048002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبياسماعيل حميد جبر خالد8062222217048003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيجعفر هاني رزاق بجاي8072222217048004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيرزاق عبد هللا محمد علي8082222217048006

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعباس حسين علي محمد8092222217048008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعلي رياض علي عكاب8102222217048009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعلي كريم حسن جاسب8112222217048010

كلية القانون/جامعة ذي قار539.0077.00ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيعلي نعيم رزاق حميدي8122222217048011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحمود شاكر محسن حمادي8132222217048016

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمنتظر حسن حسين عنجور8142222217048018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية المجاهد المختلطةادبياحمد حامد حسين علي8152222217049001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية المجاهد المختلطةادبياحمد عبد الكريم شريف جباري8162222217049002

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية المجاهد المختلطةادبيبشار طالب عبد جليهم8172222217049003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية المجاهد المختلطةادبيسجاد محمد عبد النبي عبيد8182222217049007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43ثانوية المجاهد المختلطةادبيعباس جواد كاظم علي8192222217049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية المجاهد المختلطةادبيمحمد جبار هادي عبد علي8202222217049011
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كلية القانون/جامعة ذي قار590.0084.29ثانوية المجاهد المختلطةادبيمحمود جبار هادي عبد علي8212222217049012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية المجاهد المختلطةادبيوليد خالد رومي فرحان8222222217049014

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية الظافرون المختلطةادبيحسن سلمان سفيح جوده8232222217052002

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الظافرون المختلطةادبيحسن هادي هاشم نعمه8242222217052003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية الظافرون المختلطةادبيمحمد كاظم جبار حمد8252222217052006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيحسن صبيح زرينخ عبيد8262222217053002

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر460.0065.71ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيحسين عدنان عوده كريم8272222217053005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيسجاد فرهود دهيرب كمندور8282222217053008

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيسالم كاظم صافي حمد8292222217053009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيطارق عبد العزيز حشف كيطان8302222217053010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيعلي جاسب يوهان ساجت8312222217053011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيمحمد قاسم سالم ضاحي8322222217053012

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيمنتظر خلف محيسن لملوم8332222217053014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبييعقوب يوسف عبد الصاحب عجيل8342222217053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0072.71ثانوية الحبوبي المختلطةادبيحسين عزيز حسون فرحان8352222217056001

كلية القانون/جامعة سومر511.0073.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيحسن داود سلمان سعدون8362222217073003

كلية القانون/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيسجاد خلف عيسى انفيلي8372222217073013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر518.0074.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعلي ياسر حمزه خلف8382222217073020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمحمد عبد الخضر جبر صبيح8392222217073021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمقدس عدنان ناصر حسين8402222217073027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0064.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبييوسف فالح حسن خضير8412222217073031

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57الخارجيونادبياحمد جليل شنيار وداي8422222218001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00الخارجيونادبياحمد رشيد ثويني موزان8432222218001027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0066.57الخارجيونادبيحسين اياد سالم حسن8442222218001190

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار593.0084.71الخارجيونادبيزيد عبد الستار جبار غضيب8452222218001333

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر521.0074.43الخارجيونادبيسجاد حسن عبدالخضر كاطع8462222218001346

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0070.57الخارجيونادبيعقيل حبيب عيدان لفته8472222218001461

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57الخارجيونادبيعلي حسين زغير عبيد8482222218001496

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517.0073.86الخارجيونادبيعمار سمير حنون حنش8492222218001595

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار456.0065.14الخارجيونادبيعمر جبار شكاحي معن8502222218001604

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14الخارجيونادبيكرار مهدي مطر حسين8512222218001650

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86الخارجيونادبيمحمود خركان كاطع دعيم8522222218001747

كلية القانون/جامعة ذي قار576.0082.29الخارجيونادبيمرتضى عجيل جمعه خلف8532222218001755

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00الخارجيونادبيمرتضى عون موحان عبد8542222218001756

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر529.0075.57الخارجيونادبيمرتضى هادي طراد عيسى8552222218001759

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29الخارجيونادبيمصطفى حسين عطيه خفي8562222218001774

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية الحقيقة للبنينادبيامنه رزاق جعفر حسين8572222221047002

كلية القانون/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية الحقيقة للبنينادبيحوراء حسين وعد شعالن8582222221047003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29ثانوية الحقيقة للبنينادبيرمله عالوي جواد صالح8592222221047004

كلية القانون/جامعة ذي قار565.0080.71ثانوية الحقيقة للبنينادبيزهراء ناصر مسعد جابر8602222221047005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية الفرات للبناتادبياسراء عباس عبد الصاحب عبد الحسن 8612222222002001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية الفرات للبناتادبيايات جثير عبد النبي مريهج8622222222002004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية الفرات للبناتادبيايمان محمد شاكر محسن8632222222002005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الفرات للبناتادبيحنان سنوح صكر سباهي8642222222002010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية الفرات للبناتادبيحنين عدنان مونس حسن8652222222002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية الفرات للبناتادبيرقيه جليل ابراهيم خالطي8662222222002013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية الفرات للبناتادبيريتاج عبد الحسين راجي ناصر8672222222002015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء حسين هاشم مولي8682222222002016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء حسين هليل جمعه8692222222002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء عبد اليمه محمد جكي8702222222002018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء علي صافي سفاح8712222222002019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار598.0085.43اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء كاظم حسن عطيوي8722222222002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00اعدادية الفرات للبناتادبيزينب احمد طاهر مهوس8732222222002022

كلية القانون/جامعة سومر490.0070.00اعدادية الفرات للبناتادبيسجى وسام خلف سويلم8742222222002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0072.00اعدادية الفرات للبناتادبيصفا اياد جبار حسين8752222222002027

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الفرات للبناتادبيضحى حسين عدنان ناصر8762222222002028

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الفرات للبناتادبيفاطمه ستار طعيمه سفاح8772222222002030

كلية القانون/جامعة ذي قار569.0081.29اعدادية الفرات للبناتادبيفاطمه علي تركي خيون8782222222002031

كلية القانون/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية الفرات للبناتادبيمريم سالم جبار خضير8792222222002033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية الفرات للبناتادبينبأ عبد الباري حسين صالح8802222222002036

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية الفرات للبناتادبينبأ محمد خاروص منصور8812222222002037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517.0073.86اعدادية الفرات للبناتادبينجالء علي صافي سفاح8822222222002038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الفردوس للبناتادبيبتول حميد عجيمي عوده8832222222003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين زعالن عبد الكاظم لهمود8842222222003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين ماهر حميد صويل8852222222003005

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء مراد فاضل فهد8862222222003006

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسين عبد الحسين سكر8872222222003010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب نعيم عويد هليل8882222222003013

كلية القانون/جامعة سومر495.0070.71اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب نهاد عبد هللا حنيحن8892222222003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب هاشم ضيول حسين8902222222003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية الفردوس للبناتادبيسارة عماد موسى جابر8912222222003016

كلية القانون/جامعة سومر511.0073.00اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى احسان عبد راضي8922222222003017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبة صفاء غازي ماجد8932222222003018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمة سعد وحيد تايه8942222222003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية الفردوس للبناتادبيفيحاء صالح داود فهد8952222222003020

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الفردوس للبناتادبيمنار عباس حسن ليلو8962222222003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية الفضائل للبناتادبياسراء احسان عبد االمير عبد الهادي8972222222005002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية الفضائل للبناتادبياسراء ميثاق داود شاوي8982222222005003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الفضائل للبناتادبياسماء ابراهيم حسين عبود8992222222005004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الفضائل للبناتادبياطياف فاضل كريم محسن9002222222005005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الفضائل للبناتادبيبراء احمد كاظم سلمان9012222222005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية الفضائل للبناتادبيبنت الهدى عبد الرضا جويهل مشيجل9022222222005009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية الفضائل للبناتادبيبنين مجيد شويع هليل9032222222005010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية الفضائل للبناتادبيحوراء كامل ثجيل علي9042222222005012

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الفضائل للبناتادبيخديجه حافظ ماجد عايم9052222222005014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0076.14اعدادية الفضائل للبناتادبيدعاء نسيم عصري منهل9062222222005016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الفضائل للبناتادبيدالل جميل خريبط مشيجل9072222222005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الفضائل للبناتادبيرسل غازي جمعه شرقي9082222222005019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الفضائل للبناتادبيرشا غانم كاظم موسى9092222222005020

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء تحسين مستاني هالل9102222222005023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء علوان دوخي نصير9112222222005025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب علي سداوي حسن9122222222005029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب علي مناتي دافر9132222222005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب مصطفى صمد محسن9142222222005031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب مهدي هوي ماطوز9152222222005032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب ميثاق محسن ضمد9162222222005033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية الفضائل للبناتادبيزينه عيدان عباس عبادي9172222222005034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية الفضائل للبناتادبيسارة عقيل عدنان عبد الحسين9182222222005035

كلية القانون/جامعة سومر523.0074.71اعدادية الفضائل للبناتادبيساره عدنان عطوان عطشان9192222222005038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الفضائل للبناتادبيسجى محمد جاسم حميد9202222222005039

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية الفضائل للبناتادبيسكينه سعد رمضان عبد هللا9212222222005040

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية الفضائل للبناتادبيشيماء طالب فهد عطيب9222222222005042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الفضائل للبناتادبيشيماء عبيد صياح سفاح9232222222005043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار656.0093.71اعدادية الفضائل للبناتادبيصابرين غني شكيل مبارك9242222222005044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الفضائل للبناتادبيغدير ابراهيم خليل جعفر9252222222005048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه ابراهيم حسين عبود9262222222005049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه خلف ونيس شنين9272222222005053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه شناوه منور ياسر9282222222005055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه شهيد علي حسين9292222222005056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق نجيب عبد9302222222005057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه عزيز داخل جحين9312222222005058

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه عماد هوال عريو9322222222005060

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار447.0063.86اعدادية الفضائل للبناتادبيفرقان حمد علي منشد9332222222005063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الفضائل للبناتادبيمريم عدنان عطوان عطشان9342222222005064

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية الفضائل للبناتادبيمريم محمد عبد جعاز9352222222005065

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الفضائل للبناتادبيمنار دريد هزبر رزاق9362222222005066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية الفضائل للبناتادبيهبه صالح فرج خير هللا9372222222005068

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية الفضائل للبناتادبيهبه هادي عجيل جبير9382222222005069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار595.0085.00اعدادية الفضائل للبناتادبيهدى ريسان خريبط منشد9392222222005070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الفضائل للبناتادبيهيفاء مسير خريبط منشد9402222222005072

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية تونس للبناتادبياستبرق فضل هللا عبد العالي عبيد9412222222007003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية تونس للبناتادبيايات رياض مطشر عايز9422222222007006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية تونس للبناتادبيايمان جاسب هاشم فليح9432222222007007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية تونس للبناتادبيبتول نائل مسلم طاهر9442222222007008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581.0083.00اعدادية تونس للبناتادبيبنين حاجم شنين مطلك9452222222007010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية تونس للبناتادبيبنين سعد عويد الفي9462222222007011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29اعدادية تونس للبناتادبيتقوى جابر كاظم جابر9472222222007013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية تونس للبناتادبيحال حسن علي جعاز9482222222007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية تونس للبناتادبيحميده حسن علي جعاز9492222222007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية تونس للبناتادبيحنان حسين شعيوط حسين9502222222007016

كلية القانون/جامعة سومر521.0074.43اعدادية تونس للبناتادبيحوراء علي كاطع جابر9512222222007017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار643.0091.86اعدادية تونس للبناتادبيخديجه شاكر ساهي فليح9522222222007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية تونس للبناتادبيدعاء عبد هويش عبد9532222222007019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار553.0079.00اعدادية تونس للبناتادبيزهراء جاسم حميد نيسان9542222222007020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية تونس للبناتادبيزهراء رسول فرج محسن9552222222007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية تونس للبناتادبيزهراء مسلم داخل زاجي9562222222007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية تونس للبناتادبيزينب جار هللا جابر لفته9572222222007027

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية تونس للبناتادبيزينب حسين خيون عباس9582222222007028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية تونس للبناتادبيزينب صبار فرهود سعدون9592222222007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية تونس للبناتادبيسماح علي كاطع جابر9602222222007034

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية تونس للبناتادبيشفاء ناظم منشد كاظم9612222222007035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه حسين شوين حسون9622222222007041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0070.14اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه حميد خضير رجه9632222222007042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه سالم عاشور مزيعل9642222222007043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية تونس للبناتادبيمروة ناظم مهدي صالح9652222222007048

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية تونس للبناتادبينرجس قاسم عطيه ضيدان9662222222007051

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية تونس للبناتادبينور الهدى جبار وحيد رحيم9672222222007052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0078.14اعدادية تونس للبناتادبيهدى عماد وهيب منجي9682222222007054

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية تونس للبناتادبيهدى وليد خليف محيسن9692222222007055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية تونس للبناتادبيهيفاء سعد رويضي مكطوف9702222222007057

كلية القانون/جامعة ذي قار533.0076.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسراء صدام حمود ناصر9712222222008004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار595.0085.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيانوار فهد طالب شريف9722222222008005

كلية القانون/جامعة سومر510.0072.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايات عدي عبد فدعم9732222222008007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526.0075.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء جاسم مونس صفر9742222222008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرقية نعيم حسن محمد9752222222008011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرواء سعد عبد هللا سعد9762222222008012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار596.0085.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء ناجي فليح جعفر9772222222008014

كلية القانون/جامعة ذي قار617.0088.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيساميه حسين عبد هللا مصبح9782222222008016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار537.0076.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيطيبة حسين عبد الرزاق عبد الساده9792222222008019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمة ستار مكطوف بشاره9802222222008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمة علي خماس لفته9812222222008021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمة كاظم حسين جاسم9822222222008022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمريم رياض محسن شدود9832222222008024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار564.0080.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينبأ خالد حميد نعيمه9842222222008027
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار632.0090.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهاجر ناصر هنيدي مرداس9852222222008029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الفيحاء للبناتادبياسيل محسن حسن يوسف9862222222010001

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار462.0066.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيبراء حيدر محمد عزيز9872222222010003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين حسين كباشي صالح9882222222010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء نعيم جخيور شمخي9892222222010006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيدعاء غالب شريف حمزة9902222222010007

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيدعاء كاظم طلب جبير9912222222010008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيرانية ازهر حمدان طاهر9922222222010009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء علي عبد العظيم نعمة9932222222010011

كلية القانون/جامعة ذي قار570.0081.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء محمد عباس علي9942222222010012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء مهند نجم عبد هللا9952222222010014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء نعيم جخيور شمخي9962222222010015

كلية القانون/جامعة ذي قار577.0082.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب ساجد داخل موسى9972222222010016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب سلمان حسناوي كشوش9982222222010017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى كامل واوان صابط9992222222010019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0076.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى ميثاق كاظم ناصر10002222222010020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507.0072.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيشهالء خالد شريف جبر10012222222010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة عماد شريف حمادي10022222222010023

كلية القانون/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية الفيحاء للبناتادبينور سعد باقر علوان10032222222010028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الفيحاء للبناتادبينور عبد الرزاق شاتول رومي10042222222010029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية الفيحاء للبناتادبينور قاسم حسن سلمان10052222222010030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيهدى جواد ابراهيم جاسم10062222222010032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية الشيماء للبناتادبيابتسام حسن جاسم خلف10072222222011001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية الشيماء للبناتادبيانمار حيدر كاظم عكاب10082222222011003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الشيماء للبناتادبيبنين جبار عاقول علي10092222222011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0070.29اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين رحيم زغير ياسين10102222222011008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0080.43اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء نغيمش شارع حمود10112222222011010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية الشيماء للبناتادبيرانيا عماد شناته منخي10122222222011012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0073.43اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء احمد صالح عبد هللا10132222222011016

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار456.0065.14اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء عبد الكاظم غانم عكاب10142222222011018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب ثجيل خلف شبوط10152222222011021

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب ريحان مغامس خلف10162222222011022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب صباح زغير ياسين10172222222011023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار654.0093.43اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب ماطر فالح مطير10182222222011024

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار564.0080.57اعدادية الشيماء للبناتادبيسجى خالد كاظم عكاب10192222222011026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية الشيماء للبناتادبيسهام محمد كطامي لفته10202222222011027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية الشيماء للبناتادبيغسق يوسف محسن منشد10212222222011028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0076.14اعدادية الشيماء للبناتادبيفاتن محمد حسين دامج10222222222011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه علي حمود نكاد10232222222011030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه علي رشيج عطيه10242222222011031

كلية القانون/جامعة سومر525.0075.00اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ عالوي ساجت شتيت10252222222011034
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية الشيماء للبناتادبيندى عدنان خلف محسن10262222222011035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الشيماء للبناتادبيهاجر ثجيل خلف شبوط10272222222011038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526.0075.14اعدادية الشيماء للبناتادبيهند نايف دبيسان خريبط10282222222011041

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية رملة للبناتادبيامنه احمد عبد اللطيف عنود10292222222015004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية رملة للبناتادبيباسمه محمد رزاق بشيت10302222222015007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14اعدادية رملة للبناتادبيتبارك هاشم ثجيل سلمان10312222222015013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية رملة للبناتادبيحنين حسين خضير سهيل10322222222015014

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية رملة للبناتادبيحوراء زهير خلوهن محمد10332222222015017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية رملة للبناتادبيختام صباح نعيمه خالوي10342222222015018

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0069.00اعدادية رملة للبناتادبيدعاء عقيل عزيز عليوي10352222222015021

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية رملة للبناتادبيرقيه عادل عبد الحسن هالل10362222222015027

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية رملة للبناتادبيرقيه عبد علي مداح عليوي10372222222015028

كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0068.57اعدادية رملة للبناتادبيسجى سعيد طريفي فريح10382222222015041

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية رملة للبناتادبيضالل القران محمد هاشم خليف10392222222015047

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه جعفر عناد ضمد10402222222015051

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر577.0082.43اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه جمال حنون عيسى10412222222015052

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه حمد صاحب خليف10422222222015053

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه سلمان جحيل ساير10432222222015054

كلية القانون/جامعة سومر491.0070.14اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه علي جلوب صالح10442222222015058

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه علي ديان عبيد10452222222015059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان565.0080.71اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه محمد شاكر عطيه10462222222015060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه نعيم ظاهر زناد10472222222015061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية رملة للبناتادبيمنار حكمت عبد الرضا راشد10482222222015064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية رملة للبناتادبينجالء كريم جبر منخي10492222222015065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية سكينة للبناتادبيازهار سعد ديوان عاشور10502222222016002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية سكينة للبناتادبيبتول محمود عبد الرزاق جبر10512222222016007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية سكينة للبناتادبيبنين داوود شاكر منخي10522222222016008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء محمد صالح جبار10532222222016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء جمعه عبد هللا جار هللا10542222222016014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء عماد خير هللا شالكة10552222222016018

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية سكينة للبناتادبيزينب تحسين جبار حذيه10562222222016020

كلية القانون/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية سكينة للبناتادبيزينب جعفر عبد الواحد حيدر10572222222016021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية سكينة للبناتادبيزينب جمال حسن عبد المجيد10582222222016022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية سكينة للبناتادبيزينب خضر عباس هاشم10592222222016023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية سكينة للبناتادبيساره محمد مسير كاظم10602222222016024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار597.0085.29اعدادية سكينة للبناتادبيسجى اخالص خضير بدر10612222222016025

كلية القانون/جامعة سومر500.0071.43اعدادية سكينة للبناتادبيصباح احمد فيصل جبار10622222222016027

كلية االعالم/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية سكينة للبناتادبيعبير صباح حسن سلمان10632222222016028

كلية اآلداب/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية سكينة للبناتادبيعذراء عباس فاضل نايف10642222222016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية سكينة للبناتادبيغادة علي نعيم عبد10652222222016030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0078.14اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمة احمد مشاوش كاظم10662222222016032
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كلية القانون/جامعة ذي قار562.0080.29اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمة علي نايف عاجل10672222222016034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية سكينة للبناتادبيمرسلين محمد غانم جليد10682222222016036

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية سكينة للبناتادبيمريم جعفر حسين علي10692222222016037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43اعدادية سكينة للبناتادبيمريم عدنان عاجل جازع10702222222016038

كلية القانون/جامعة ذي قار563.0080.43اعدادية سكينة للبناتادبيمريم منهل ظاهر محسن10712222222016040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار648.0092.57اعدادية سكينة للبناتادبيمنار واثق علوان محمد10722222222016041

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية سكينة للبناتادبينرجس سرمد خلف لفته10732222222016042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية سكينة للبناتادبينور الهدى طالب شناوه حمود10742222222016043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية سكينة للبناتادبيهند رعد صلف غانم10752222222016046

كلية القانون/جامعة ذي قار617.0088.14اعدادية سكينة للبناتادبيوفاء عبد اليمه عبد الكاظم حسن10762222222016047

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الهبة للبناتادبيحوراء محمد شنين عبد المحسن10772222222018002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الهبة للبناتادبيخديجة رزاق حسن زاجي10782222222018003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء حيدر عزيز جبار10792222222018004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء كاظم فرج كطان10802222222018008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء كريم جاسم عذيب10812222222018009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الهبة للبناتادبيزينب احمد محمد ذياب10822222222018010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الهبة للبناتادبيزينب علي عبد الحسين غضبان10832222222018011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية الهبة للبناتادبيطيبة هاني مطشر نعيم10842222222018013

كلية القانون/جامعة سومر494.0070.57اعدادية الهبة للبناتادبيفاطمة احمد حذية مكطوف10852222222018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية قرة االعين للبناتادبياسراء يحيى مبارك حراية10862222222022002

كلية القانون/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية قرة االعين للبناتادبياالء حسين فرحان حسن10872222222022003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية قرة االعين للبناتادبيام البنين محمد حسن كاظم10882222222022004

كلية القانون/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيامال علي نوري داود10892222222022005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0071.43ثانوية قرة االعين للبناتادبياماني عواد نعيم خنياب10902222222022006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية قرة االعين للبناتادبيايات احمد فرحان ياسر10912222222022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0070.71ثانوية قرة االعين للبناتادبيبنين راضي ياسين احمد10922222222022010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيتبارك عدنان كاظم شاتي10932222222022011

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29ثانوية قرة االعين للبناتادبيحوراء جبر كريم غاطي10942222222022014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر423.0060.43ثانوية قرة االعين للبناتادبيحوراء عبد الكاظم عواد عباس10952222222022015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيخديجة رائد صابر عليوي10962222222022016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43ثانوية قرة االعين للبناتادبيخلود عزران غزاي ساجت10972222222022017

كلية القانون/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية قرة االعين للبناتادبيرقية حسين فرحان حسن10982222222022018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء اسماعيل كامل زاير10992222222022019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار431.0061.57ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء رضاوي كماش ذباح11002222222022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء علي حسين عليوي11012222222022025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار426.0060.86ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء فاهم علمود جابر11022222222022026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء فهد عبد عبد هللا11032222222022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء قحطان حميد عبد11042222222022028

كلية القانون/جامعة ذي قار548.0078.29ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب جميل ابراهيم جواد11052222222022029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب عمار عزارة علوان11062222222022031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب كريم حسون فليح11072222222022032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب مسلم عبد هللا ياسين11082222222022033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار531.0075.86ثانوية قرة االعين للبناتادبيسرى حسين محمد عباس11092222222022036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية قرة االعين للبناتادبيعذراء رياض طعيم هليل11102222222022037

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية قرة االعين للبناتادبيغدير ضياء كاظم حنوش11112222222022039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية قرة االعين للبناتادبيفاطمة عبد مذكور ثامر جبر11122222222022041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0074.86ثانوية قرة االعين للبناتادبيفاطمة عرفان جاسور موسى11132222222022042

كلية اآلداب/جامعة ذي قار494.0070.57ثانوية قرة االعين للبناتادبيفاطمة علي نعمة جليل11142222222022043

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط537.0076.71ثانوية قرة االعين للبناتادبيفدك عبد الحسين عبد الكاظم حمد11152222222022044

كلية اآلداب/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية قرة االعين للبناتادبيمالك حسن محمد حسون11162222222022045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71ثانوية قرة االعين للبناتادبيمنار جبار عبد رهيف11172222222022046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29ثانوية قرة االعين للبناتادبيمنار سالم عيدان علي11182222222022047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57ثانوية قرة االعين للبناتادبيمنى سعد عباس ميس11192222222022048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية قرة االعين للبناتادبينبأ ريسان مقداد حسين11202222222022049

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية قرة االعين للبناتادبينور الهدى جعفر تعيبان ياسر11212222222022051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية قرة االعين للبناتادبينور ثائر سلمان كريم11222222222022052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0067.43ثانوية الفاطميات للبناتادبيام البنين حسن عوض حيوان11232222222023003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية الفاطميات للبناتادبيامنه سعد كاظم جاسم11242222222023004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية الفاطميات للبناتادبيانعام نعيم شمخي غياض11252222222023005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية الفاطميات للبناتادبيتبارك عماد شاكر عباس11262222222023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522.0074.57ثانوية الفاطميات للبناتادبيتقى عقيل رسول نور11272222222023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية الفاطميات للبناتادبيرقيه احمد فهد هاشم11282222222023014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0065.00ثانوية الفاطميات للبناتادبيرقيه نزار روضان محمد11292222222023015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الفاطميات للبناتادبيروان حيدر كاظم بريج11302222222023016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0078.14ثانوية الفاطميات للبناتادبيزهراء حسن عبد الرضا شايع11312222222023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية الفاطميات للبناتادبيزينب جميل مجباس منحوش11322222222023023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14ثانوية الفاطميات للبناتادبيساره هاشم حساوي ريه11332222222023025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار526.0075.14ثانوية الفاطميات للبناتادبيطيبه عماد شاكر عباس11342222222023026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الفاطميات للبناتادبيفاطمه عبد جواد ثجيل11352222222023028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية الفاطميات للبناتادبيفاطمه ماجد جواد كاظم11362222222023029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية الفاطميات للبناتادبيفرات رحمن عبد الرضا حنون11372222222023032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية الفاطميات للبناتادبيفرح اسعد خالد حسن11382222222023033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية الفاطميات للبناتادبيهبه محمد نعيم باجي11392222222023038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية الفاطميات للبناتادبيهديل خالد عبد ربه جاسم11402222222023040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الفجر للبناتادبيرباب رعد جبار مخيلف11412222222027003

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الفجر للبناتادبيفاطمه طالب حسين رهيمص11422222222027010

كلية القانون/جامعة سومر551.0078.71اعدادية الفجر للبناتادبينور حسن هادي احميد11432222222027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية الشموخ للبناتادبيافراح فالح هادي هداد11442222222028001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية الشموخ للبناتادبيبراء هادي عبيد صيوان11452222222028003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية الشموخ للبناتادبيبنين رحيم جوده لفته11462222222028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية الشموخ للبناتادبيبنين عباس عبد الحسين عليعل11472222222028007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار637.0091.00اعدادية الشموخ للبناتادبيدعاء علي عطشان فهد11482222222028010
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كلية القانون/جامعة ذي قار577.0082.43اعدادية الشموخ للبناتادبيدينا أمير راشد محمد11492222222028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر438.0062.57اعدادية الشموخ للبناتادبيرحاب هاني علوان لهيمد11502222222028012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية الشموخ للبناتادبيروان حسين فياض جوده11512222222028016

كلية اآلداب/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء خضير عباس مخور11522222222028019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء عبد الحسن خزعل شمخي11532222222028021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار570.0081.43اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء عبد الحسين زبيد سيسون11542222222028022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء عبد هللا يعقوب حسن11552222222028023

كلية اآلداب/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء عدنان خزعل شمخي11562222222028024

كلية القانون/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء علي عطشان فهد11572222222028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار553.0079.00اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء قاسم محمد مهاوش11582222222028026

كلية القانون/جامعة سومر508.0072.57اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب احمد حسين حمود11592222222028028

كلية القانون/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب محمد حسن ذهب11602222222028032

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86اعدادية الشموخ للبناتادبيساره عبد الكريم عبد الواحد يونس11612222222028034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية الشموخ للبناتادبيشذى أحمد خضر محمد11622222222028037

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية الشموخ للبناتادبيشهد احمد شنته شغيت11632222222028038

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14اعدادية الشموخ للبناتادبيمنى رحيم محسن عبد النبي11642222222028044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية الشموخ للبناتادبيمنى محمد حسن كشاش11652222222028045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الشموخ للبناتادبيهدى حسن فالح حسن11662222222028046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية الشموخ للبناتادبيهديل رشيد مالك بريس11672222222028047

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86اعدادية الشموخ للبناتادبيوفاء محمد كريم جبار11682222222028048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية الشموخ للبناتادبييمامه جبار حسين حمزه11692222222028050

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار522.0074.57اعدادية المروج للبناتادبيأسيل سفير حميد داود11702222222030001

كلية القانون/جامعة سومر520.0074.29اعدادية المروج للبناتادبيتقوى غانم ضايف سلطان11712222222030003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية المروج للبناتادبيحريه حسين محمد سلطان11722222222030004

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية المروج للبناتادبيحنين مهند محمد كاظم11732222222030005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية المروج للبناتادبيخديجه أحمد غالب صبح11742222222030006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية المروج للبناتادبيزهراء جواد كاظم عبد الحسين11752222222030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار544.0077.71اعدادية المروج للبناتادبيزهراء عبد االمير محبوب فاضل11762222222030008

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية المروج للبناتادبيزهراء علي مزهر ثامر11772222222030010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0061.14اعدادية المروج للبناتادبيزينب الحوراء حليم كامل عويد11782222222030012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية المروج للبناتادبيساره نعيم حميد جلوب11792222222030014

كلية اآلداب/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية المروج للبناتادبيفاطمه عبد االمير علي ظهد11802222222030020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية المروج للبناتادبيفاطمه عبد الباري جميل جبار11812222222030021

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية المروج للبناتادبيمالك جبار رهيف وليد11822222222030024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية المؤمنات للبناتادبياديان صبار عبد الحسين حمادي11832222222031001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية المؤمنات للبناتادبيامل شاكر محسن بريسم11842222222031003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار539.0077.00اعدادية المؤمنات للبناتادبيحوراء حسن رفش ساجت11852222222031004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0070.71اعدادية المؤمنات للبناتادبيزهراء علي وثيج عجيل11862222222031006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية المؤمنات للبناتادبيزينب رشيد عبد طعيمة11872222222031009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية المؤمنات للبناتادبيسفانه احمد عبد الرضا كطافة11882222222031012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية المؤمنات للبناتادبيفاطمه حميد جاسم محمد11892222222031013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية المؤمنات للبناتادبيفاطمه طالب جليل هاشم11902222222031014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية المؤمنات للبناتادبيفاطمه علي تركي كاظم11912222222031015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57اعدادية المؤمنات للبناتادبيمريم كاظم حمدي شغي11922222222031018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية المؤمنات للبناتادبيودق عبد الحسين جابر ناصر11932222222031021

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية الناصرية للبناتادبيبراء جواد كاظم عبد11942222222035003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان547.0078.14اعدادية الناصرية للبناتادبيحوراء كرار عباس عبد11952222222035011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار588.0084.00اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء جاسم شنان مهوس11962222222035014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء حيدر عبد الحسين عباس11972222222035015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية الناصرية للبناتادبيزينب احمد عبد العباس حسين11982222222035017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر427.0061.00اعدادية الناصرية للبناتادبيزينب عاجل راشد عاجل11992222222035018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية الناصرية للبناتادبيعفاف اسامة رشيد مجيد12002222222035028

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57اعدادية الناصرية للبناتادبيفاطمة عباس صادق حسن12012222222035031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية الناصرية للبناتادبيمريم جبار احسين غافل12022222222035036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية الناصرية للبناتادبيمالك ثائر محمد درويش12032222222035037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية الناصرية للبناتادبينبأ غني حافظ بشير12042222222035038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية الناصرية للبناتادبينور عادل جبار سهر12052222222035039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية544.0077.71اعدادية الناصرية للبناتادبيياسمين يوسف ابراهيم سمير12062222222035041

كلية القانون/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الناصرية للبناتادبييقين علي لفلوف عباس12072222222035042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية الكرامة للبناتادبيايات ناظم كريم فليح12082222222037004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0080.71اعدادية الكرامة للبناتادبيبنين حسن طوكان عايز12092222222037006

كلية القانون/جامعة ذي قار540.0077.14اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك زامل محمد يوسف12102222222037009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية الكرامة للبناتادبيجنه حبيب عجيد حريجه12112222222037010

كلية القانون/جامعة سومر510.0072.86اعدادية الكرامة للبناتادبيحوراء محمد صلوي كالط12122222222037013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية الكرامة للبناتادبيرحمه صالح الدين محمد منشد12132222222037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء بسام طالب صبري12142222222037020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء حسن فليح منشد12152222222037021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء حسين شهيد علي12162222222037022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء طاهر ارزيج حنيش12172222222037023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0078.43اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عدنان عجيل سعد12182222222037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء محمد مهدي صالح12192222222037028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عباس قاسم شاهر12202222222037029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عمار عبد النبي معيبد12212222222037030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0070.29اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب وسام حسين محمد12222222222037032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد حازم نجم عبد12232222222037033

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية الكرامة للبناتادبيضحى عقيل ناصر جواد12242222222037036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه امين خشيب حسين12252222222037039

كلية القانون/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه علي عبد الرضا قاسم12262222222037040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية الكرامة للبناتادبينرجس احمد جبار رشيد12272222222037043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0070.29اعدادية الكرامة للبناتادبينمارق اسعد حسين محمد12282222222037044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الكرامة للبناتادبينور احمد حسن عبد هللا12292222222037045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الكرامة للبناتادبينور الهدى عبد صالح سالم12302222222037046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الكرامة للبناتادبيهاجر كاظم وادي حمود12312222222037049

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية النور للبناتادبياالء نعيم علي زنيهر12322222222042002

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71اعدادية النور للبناتادبيامل ناصر خلف جوده12332222222042003

كلية القانون/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية النور للبناتادبيبراء حيدر سالم فرج12342222222042005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية النور للبناتادبيبلسم حيدر حسن فرحان12352222222042006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية النور للبناتادبيبنين حسين موكر جيثوم12362222222042007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية النور للبناتادبيبنين شهاب عبد خلوهن12372222222042008

كلية القانون/جامعة سومر498.0071.14اعدادية النور للبناتادبيتبارك حسين عبد هللا جار هللا12382222222042009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0080.86اعدادية النور للبناتادبيتبارك سعد كاظم حسن12392222222042010

كلية القانون/جامعة سومر516.0073.71اعدادية النور للبناتادبيتبارك صالح عبد العالي خليف12402222222042011

كلية القانون/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية النور للبناتادبيحوراء يوسف ناصر عبد الحسين12412222222042013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية النور للبناتادبيزهراء خالد هادي عبد الواحد12422222222042020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية النور للبناتادبيزهراء غانم محمد ابدع12432222222042021

كلية القانون/جامعة ذي قار570.0081.43اعدادية النور للبناتادبيزهراء محمد عودة جنعان12442222222042023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية النور للبناتادبيزينب سعد ستار كاظم12452222222042024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية النور للبناتادبيغدير علي عباس صالح12462222222042028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية النور للبناتادبيفاطمة كاظم طه ظاهر12472222222042029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية النور للبناتادبيفاطمه عالء طعمه جبار12482222222042031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29اعدادية النور للبناتادبيمروه شذر وذاح مدلول12492222222042033

كلية القانون/جامعة سومر521.0074.43اعدادية النور للبناتادبينبأ دخيل صكبان شطيب12502222222042036

كلية اآلداب/جامعة ذي قار544.0077.71اعدادية النور للبناتادبينبأ طالب نايف حسين12512222222042038

كلية اآلداب/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية النور للبناتادبينور الزهراء خضر نوري جابر12522222222042040

كلية القانون/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية النور للبناتادبيهاجر حيدر كامل جساب12532222222042042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0072.71اعدادية الوركاء للبناتادبياديان حاكم حبيب ياسين12542222222043001

كلية القانون/جامعة سومر503.0071.86اعدادية الوركاء للبناتادبياديان صادق سلمان عبد12552222222043002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الوركاء للبناتادبيامة الرحمن حمد علي صجم12562222222043004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية الوركاء للبناتادبيايات حيدر عواد رهيف12572222222043005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00اعدادية الوركاء للبناتادبيايالف باسم عبد الحسين باجي12582222222043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86اعدادية الوركاء للبناتادبيرقية رياض شالكه محيسن12592222222043010

كلية القانون/جامعة ذي قار578.0082.57اعدادية الوركاء للبناتادبيريهام عبد العباس كاظم محمد12602222222043013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء حمزه هادي الزم12612222222043015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء علي مهدي مهوس12622222222043018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء لقمان عطية راضي12632222222043019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب جاسم موسى شباح12642222222043020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب غالب جاسم داخل12652222222043022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية الوركاء للبناتادبيسجى حمد ثجيل خيون12662222222043026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الوركاء للبناتادبيشهد حاتم كاظم عبيد12672222222043029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00اعدادية الوركاء للبناتادبيفاطمة عبد الرضا علي كيطان12682222222043032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية عشتار للبناتادبيايات عالوي ياسر ربح12692222222044002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29اعدادية عشتار للبناتادبيبنين جبار مؤنس صفر12702222222044005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0069.86اعدادية عشتار للبناتادبيتبارك سالم عبد الحسين جري12712222222044006
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قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية عشتار للبناتادبيدعاء محمد عبد الحسين خرموش12722222222044010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية عشتار للبناتادبيروان سعد عبد اللطيف نايف12732222222044012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار522.0074.57اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء ناجي ناصر ابو الهيل12742222222044014

كلية القانون/جامعة سومر493.0070.43اعدادية عشتار للبناتادبيزينب عبد الحسن درويش عباس12752222222044016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية عشتار للبناتادبيزينب قيصر بدر سليمان12762222222044017

كلية اآلداب/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية عشتار للبناتادبيزينب يوسف عبد هللا عويد12772222222044018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية عشتار للبناتادبيعذراء محمد كريم جابر12782222222044021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية عشتار للبناتادبيغفران جواد كاظم سهل12792222222044022

كلية القانون/جامعة سومر506.0072.29اعدادية عشتار للبناتادبيمريم محمد خالد عبد القادر12802222222044026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية عشتار للبناتادبينور ابراهيم رسول جعفر12812222222044028

كلية القانون/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية عشتار للبناتادبينور الهدى حيدر يوسف راضي12822222222044029

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية عشتار للبناتادبيوالء عدي عبد الكاظم فليح12832222222044033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية البطحاء للبناتادبياحالم عبد هللا عيدان فرحان12842222222045002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية البطحاء للبناتادبياسراء قاسم مطير جمعان12852222222045004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار456.0065.14اعدادية البطحاء للبناتادبياطياف جليل حسن زاير12862222222045006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية البطحاء للبناتادبياعفاء حسين غازي شرشاب12872222222045007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0070.14اعدادية البطحاء للبناتادبيايات ضايف ظاهر نغماش12882222222045010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية البطحاء للبناتادبيايمان طالب صالح كطان12892222222045011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية البطحاء للبناتادبيايه عاجل طلب وادي12902222222045012

كلية القانون/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية البطحاء للبناتادبيبنين فليح فنجان محمد12912222222045013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية البطحاء للبناتادبيتبارك سعد خضير ماجد12922222222045014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0064.29اعدادية البطحاء للبناتادبيتبارك محمد لفته سلمان12932222222045015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار573.0081.86اعدادية البطحاء للبناتادبيحنين علي حسين معارج12942222222045018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية البطحاء للبناتادبيحوراء عيسى عباس خضير12952222222045021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية البطحاء للبناتادبيخديجه علي خضير ماجد12962222222045024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية البطحاء للبناتادبيدعاء احمد سلمان كاظم12972222222045025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية البطحاء للبناتادبيرشا جابر عدوه حزام12982222222045026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية البطحاء للبناتادبيزمن مطشر عوده شديد12992222222045028

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء حيدر محمد طارش13002222222045030

كلية القانون/جامعة ذي قار645.0092.14اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء صالح حسن عامر13012222222045032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء طارق عبد جويد13022222222045033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء عايد مسعد سلطان13032222222045034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء عبيد شرشاب جابر13042222222045035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب صبار عباس خضير13052222222045041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب علي خالوي كلهام13062222222045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب علي خلف عليوي13072222222045043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب لطيف ثامر عريبي13082222222045044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية البطحاء للبناتادبيساره محسن علي جابر13092222222045045

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية البطحاء للبناتادبيسجى حيدر زبيل وهيب13102222222045046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية البطحاء للبناتادبيشهد بدر محيل تاير13112222222045048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية البطحاء للبناتادبيغدير كاطع ضعيف عبد13122222222045051
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية البطحاء للبناتادبيغدير محسن عيدان جلود13132222222045052

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر521.0074.43اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه زياد عايز سلمان13142222222045054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه طارق عبد جويد13152222222045056

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه عوض مزعل عردوس13162222222045057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار539.0077.00اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه محسن عيدان جلود13172222222045058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0069.86اعدادية البطحاء للبناتادبيكوثر حميد حسن زاير13182222222045060

كلية القانون/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية البطحاء للبناتادبيمروه علي محمد خنوش13192222222045062

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية البطحاء للبناتادبيمريم محمد صبار صايل13202222222045067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية البطحاء للبناتادبيمنار محمد وهابي نايف13212222222045069

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية البطحاء للبناتادبيميسم محسن عدول ياسر13222222222045070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية البطحاء للبناتادبينور خالد سوادي مزيعل13232222222045074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية البطحاء للبناتادبيهناء خالد هاشم عطيه13242222222045076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار573.0081.86اعدادية الشطرة للبناتادبيامنه صالح مهدي صالح13252222222046001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الشطرة للبناتادبيبنين سامي عبد الحسين كرماش13262222222046003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية الشطرة للبناتادبيختام علي جليل فرحان13272222222046004

كلية القانون/جامعة ذي قار573.0081.86اعدادية الشطرة للبناتادبيرسل صبيح حسن حميد13282222222046005

كلية القانون/جامعة ذي قار666.0095.14اعدادية الشطرة للبناتادبيرفاه احمد حسن جوده13292222222046006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية الشطرة للبناتادبيروان اياد صبري مويلح13302222222046007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء عمار يعقوب عبود13312222222046009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0067.43اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء نصير فريح ذياب13322222222046010

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب حاتم عبد الكاظم جابر13332222222046011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب سعود حسان بريق13342222222046012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار641.0091.57اعدادية الشطرة للبناتادبيفاطمه عبد السالم ابراهيم مطشر13352222222046018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية الشطرة للبناتادبيفاطمه غسان صاحب حمود13362222222046020

كلية القانون/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية الشطرة للبناتادبينور خلف ناصر حميدي13372222222046025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية الشطرة للبناتادبييقين عبد الغفار دخيل جبر13382222222046028

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية الزهراء للبناتادبيايمان علي حمدان سلمان13392222222049005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء غالب بريسم عبد علي13402222222049007

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية الزهراء للبناتادبيخلود سالم صيهود فهد13412222222049009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء عيسى طاهر عبيد13422222222049011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار547.0078.14اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب عبد الرحمن حمادي راضي13432222222049013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية الزهراء للبناتادبيسكينه جابر عناد عبد الحسين13442222222049015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية الزهراء للبناتادبيهديل جواد كاظم عكال13452222222049022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الزهراء للبناتادبيوالء كامل محمد حاجم13462222222049024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار531.0075.86ثانوية االبتهال للبناتادبياسرار علي جاسب محجم13472222222051002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71ثانوية االبتهال للبناتادبيبنين خضير بحر فياض13482222222051008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية االبتهال للبناتادبيتبارك شاكر جبار خضر13492222222051012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29ثانوية االبتهال للبناتادبيتقى ناظم حسين عنتيك13502222222051013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر529.0075.57ثانوية االبتهال للبناتادبيجيهان كاظم راضي جاسم13512222222051014

كلية القانون/جامعة ذي قار550.0078.57ثانوية االبتهال للبناتادبيروان حمدي جواد كاظم13522222222051015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار512.0073.14ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء حسين صبيح سعد13532222222051016
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء سالم عبد علي عبد هللا13542222222051017

كلية القانون/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب نذير خضير خليف13552222222051021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار520.0074.29ثانوية االبتهال للبناتادبيزينه محمد ناصر سلمان13562222222051022

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية االبتهال للبناتادبيعقيله محمد عبد الخضر ثامر13572222222051025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0074.14ثانوية االبتهال للبناتادبيغدير صبار حسين ظاهر13582222222051026

كلية القانون/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه حليم كاظم زاجي13592222222051028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه رحيم موازي مناتي13602222222051031

كلية القانون/جامعة سومر501.0071.57ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه رعد حميد خلف13612222222051032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه عبد هللا كامل نعيمه13622222222051034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه غزوان نعيمه خضير13632222222051035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار667.0095.29ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه مظفر حسن سعدون13642222222051036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0073.29ثانوية االبتهال للبناتادبيمآسي محمدعلي بشار جفات13652222222051037

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية االبتهال للبناتادبيمريم بسيم جاسم حسين13662222222051038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية االبتهال للبناتادبينبأ رمضان عالوي شنون13672222222051039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14اعدادية الرفاعي للبناتادبيايات جابر محسن علي13682222222053003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار543.0077.57اعدادية الرفاعي للبناتادبيبنين مهدي نوري عكله13692222222053005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية الرفاعي للبناتادبيرواء علي شعالن الطيف13702222222053011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر675.0096.43اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء مجيد ارحيم حميد13712222222053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب حيدر ثامر راشد13722222222053014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب خالد رحيم ياسين13732222222053015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر557.0079.57اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب سعدي طعمه محمد13742222222053016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب علي جابر شاتي13752222222053017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيضحى محمد عبد الخضر جخيور13762222222053020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيغدير محسن جبل منشد13772222222053021

كلية اآلداب/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية الرفاعي للبناتادبيفاطمه رياض عبد االمير محيسن13782222222053022

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيفاطمه ظافر لهمود مزعل13792222222053023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الرفاعي للبناتادبيفاطمه فرحان داود سلمان13802222222053024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية الرفاعي للبناتادبيمريم حيدر انعيم عزيز13812222222053027

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0069.86اعدادية الرفاعي للبناتادبينور الهدى جواد كاظم حسين13822222222053028

كلية القانون/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية الرفاعي للبناتادبينوره رشيد محسن علي13832222222053029

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيهدى ياقوت حيال الطيف13842222222053030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان546.0078.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيهيفاء ماجر دخيل خليف13852222222053031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71اعدادية النيل للبناتادبياثمار سفيح حبش عاصي13862222222054001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية النيل للبناتادبيايات دحام كتاب دغش13872222222054004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر564.0080.57اعدادية النيل للبناتادبيايات علي جالب مهاوش13882222222054005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر547.0078.14اعدادية النيل للبناتادبيبنين جبر حاشوش عبيد13892222222054006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14اعدادية النيل للبناتادبيبنين عمار فيصل رسن13902222222054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0076.00اعدادية النيل للبناتادبيتبارك عليوي مصايح سعيد13912222222054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية النيل للبناتادبيجنان فراس عايف محمد13922222222054009

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية النيل للبناتادبيحوراء فائز عودة نهير13932222222054011

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط577.0082.43اعدادية النيل للبناتادبيزهراء حاتم كريم حسين13942222222054013
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0067.00اعدادية النيل للبناتادبيزهراء علي مرواح محسن13952222222054015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0069.86اعدادية النيل للبناتادبيزهراء كاظم عالي شالل13962222222054016

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0065.29اعدادية النيل للبناتادبيزهراء مؤيد فاضل جدوع13972222222054017

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0065.00اعدادية النيل للبناتادبيزينب الحوراء سعد جحيل مخيلف13982222222054018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر499.0071.29اعدادية النيل للبناتادبيزينب مرتضى فليح خضير13992222222054019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية النيل للبناتادبيغدير عمار جابر ياسين14002222222054020

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر552.0078.86اعدادية النيل للبناتادبيكوثر قاسم محمد كايم14012222222054023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0069.86اعدادية النيل للبناتادبيمريم علي فنفون غالي14022222222054024

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0067.57اعدادية النيل للبناتادبيمنار كريم كتاب دغش14032222222054026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0067.71اعدادية النيل للبناتادبينور الهدى ثامر مجباس شناوه14042222222054029

كلية التربية األساسية/جامعة سومر538.0076.86اعدادية النيل للبناتادبيهدى جاسم سعدون ظفير14052222222054032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر487.0069.57اعدادية صدى النجاح للبناتادبياالء سالم هنيدل محمد14062222222055002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71اعدادية صدى النجاح للبناتادبيايات امير ورد فرحان14072222222055004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبنت الهدى حيدر نعيم شخير14082222222055005

كلية القانون/جامعة ذي قار583.0083.29اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبنين جليل عيسى محمد14092222222055006

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43اعدادية صدى النجاح للبناتادبيتبارك جاسم عذاب كزار14102222222055009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار431.0061.57اعدادية صدى النجاح للبناتادبيتقى رامز دخيل برغوث14112222222055010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر614.0087.71اعدادية صدى النجاح للبناتادبيريام حمود عبيد عويز14122222222055017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0064.29اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء طالب ثجيل جابر14132222222055019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0073.57اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء عودة محمد صحن14142222222055023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزيتونة شهيد ساير صالح14152222222055024

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب داخل جبر مسير14162222222055025

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0064.86اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب سرحان حسن هليل14172222222055026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0060.86اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب علي شاكر سالم14182222222055027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب نعيم عكار سفيح14192222222055029

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيسعاد سالم جوهر حوار14202222222055030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517.0073.86اعدادية صدى النجاح للبناتادبيضحى علي سعيد رومي14212222222055031

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية صدى النجاح للبناتادبيغدير عون رسمي بالد14222222222055033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيغفران حسين رسن ساجت14232222222055034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيفاتن علي جبار راضي14242222222055035

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0067.29اعدادية صدى النجاح للبناتادبيفاطمة شهيد مزهر مخيف14252222222055037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر484.0069.14اعدادية صدى النجاح للبناتادبيفاطمة علي هداب عبد الحسن14262222222055038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14اعدادية صدى النجاح للبناتادبيكوثر عبد االمير حسين زوين14272222222055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0064.14اعدادية صدى النجاح للبناتادبيهاجر خالد عويد زغير14282222222055050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الوفاء للبناتادبيرسل حميد رشاد فياض14292222222057003

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط506.0072.29اعدادية الوفاء للبناتادبيطفوف مكي عوده محمد14302222222057006

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0065.29اعدادية الوفاء للبناتادبيمعصومه شرشاب جخيم مطشر14312222222057009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر539.0077.00اعدادية الوفاء للبناتادبيهدى قيس كاظم صداكه14322222222057011

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية تبارك للبناتادبيبنين حكيم جهيد عطيه14332222222062002

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية تبارك للبناتادبيحوراء عماد عوده سكر14342222222062004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية تبارك للبناتادبيزهراء حازم شراد حسين14352222222062006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية تبارك للبناتادبيزهراء فوزي سعدون عبد اليمه14362222222062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0071.71ثانوية تبارك للبناتادبيزينب جبار حسين عسكر14372222222062011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0081.14ثانوية تبارك للبناتادبيغدير محمد جبير عديل14382222222062013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0065.29ثانوية تبارك للبناتادبيفاطمه الزهراء فؤاد كاظم خضر14392222222062016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0074.14ثانوية تبارك للبناتادبيفاطمه غالب خشان رشاك14402222222062018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية تبارك للبناتادبيفاطمه كريم حسن ناهض14412222222062019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43ثانوية تبارك للبناتادبيفاطمه كريم شناوه شمال14422222222062020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية تبارك للبناتادبيفاطمه محمد مجيد كاظم14432222222062021

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57ثانوية تبارك للبناتادبيمريم برزان جاسم محمد14442222222062022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0067.71للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيامنه طالب جابر فلول14452222222064001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0083.57للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيتبارك نوري سالم عريبي14462222222064004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0065.86للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيرحاب علي ريسان علي14472222222064005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0072.71للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيرسل حاتم محمد دعبول14482222222064006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0081.14للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيزهراء طالب جابر فلول14492222222064007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان566.0080.86للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيزهراء عالء طعمه مرزوق14502222222064008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر530.0075.71للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيفرقد قاسم نعيم جويعد14512222222064011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار520.0074.29للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيكوثر عباس ياسر صالح14522222222064012

كلية القانون/جامعة ذي قار531.0075.86للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيهند لطيف محمد علي14532222222064016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار548.0078.29للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبييقين حيدر هاشم حسين14542222222064017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر434.0062.00ثانوية الوالية للبناتادبيايات عدنان هاشم محيبس14552222222066006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية الوالية للبناتادبيبنين حيدر عبد اللطيف كريم14562222222066007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية الوالية للبناتادبيبنين عباس فاضل محمد14572222222066008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0075.00ثانوية الوالية للبناتادبيبنين علي محمد دوهان14582222222066009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية الوالية للبناتادبيبنين عماد ناصر خلف14592222222066010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية الوالية للبناتادبيحنين محمد مطشر مناحي14602222222066016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29ثانوية الوالية للبناتادبيختام علي حسن حثيل14612222222066019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية الوالية للبناتادبيختام كريم عباس غافل14622222222066020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية الوالية للبناتادبيريهام عامر حسن جابر14632222222066024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518.0074.00ثانوية الوالية للبناتادبيزهراء احمد كاصد كزار14642222222066025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29ثانوية الوالية للبناتادبيزهراء علي صويح بعير14652222222066031

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية الوالية للبناتادبيزهراء وعد عزيز ناصر14662222222066033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0073.00ثانوية الوالية للبناتادبيساره هيثم جعفر هاشم14672222222066040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43ثانوية الوالية للبناتادبيضحى حسن محمد جبر14682222222066045

كلية القانون/جامعة سومر497.0071.00ثانوية الوالية للبناتادبيعذراء خلف عبد الخضر وادي14692222222066047

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية الوالية للبناتادبيفاطمه عبد هللا جبار مهدي14702222222066049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية الوالية للبناتادبيفاطمه محمد جاسم مجيد14712222222066052

كلية القانون/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية الوالية للبناتادبيفرقان رافع محسن ساجت14722222222066053

كلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية الوالية للبناتادبيمريم اسعد برزان طعمه14732222222066054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية الوالية للبناتادبيمريم طالب حاتم عليخان14742222222066056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الوالية للبناتادبيمنار خالد قاسم كاظم14752222222066057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية الوالية للبناتادبينوراء كريم علوان كشيش14762222222066058
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00ثانوية الوالية للبناتادبييقين حسين محسن علي14772222222066059

كلية القانون/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية الوالية للبناتادبييمامه علي جاسم تويه14782222222066060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية البينات للبناتادبيآيات خضير محمد مهوس14792222222068001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية البينات للبناتادبيحوراء عداي عبد الكريم كاظم14802222222068005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية البينات للبناتادبيحوراء كاظم لويخ جاتول14812222222068006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0071.14ثانوية البينات للبناتادبيرحمة هللا محمد هاشم أبو عودة14822222222068007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0068.71ثانوية البينات للبناتادبيزهراء كاظم فلفل خوان14832222222068009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0069.00ثانوية البينات للبناتادبيزينة حازم عبد الواحد خضر14842222222068010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0073.14ثانوية البينات للبناتادبيصفا علي خلف جاسم14852222222068011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية البينات للبناتادبيضمأ الحسين جبار شلوك عذيب14862222222068013

كلية التربية األساسية/جامعة سومر521.0074.43ثانوية البينات للبناتادبيطيبة كاظم مدلول ظاهر14872222222068014

كلية االثار/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية البينات للبناتادبيفاطمة سعد تولة عبيد14882222222068018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية البينات للبناتادبيفاطمة عبد هللا داود جاسم14892222222068019

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية البينات للبناتادبيفاطمة هاشم شجاي عبد هللا14902222222068021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية البينات للبناتادبيمهى رياض ورور صبار14912222222068024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0073.43اليوجدادبيحوراء خالد حنون علي14922222222074003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اليوجدادبيزهراء عماد عوفي عبد14932222222074004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0070.29اليوجدادبيزهراء فوزي ناصر عبد الحسين14942222222074006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552.0078.86اليوجدادبيمريم ناصر حسين زغير14952222222074007

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار475.0067.86اليوجدادبيهبه هللا خالد عبد الرزاق عبد هللا14962222222074009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبياستقالل سمير سعيد جخير14972222222075001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيايات ثائر سهل عاشور14982222222075002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيبتول خابر محمد هندي14992222222075003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيحال سفاح عنيسي شالل15002222222075005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيحوراء جبار عبد اليمه عريبي15012222222075006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيحوراء عباس خشيني فندوس15022222222075007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيحوراء نوري عبد بشاره15032222222075008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيرواسي عبد األمير عاشور عبد الحسن15042222222075011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء جواد كاظم حمد15052222222075013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء عباس مكطوف علي15062222222075014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء محمود جهيد هزاع15072222222075015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء هاني رزاق علي15082222222075016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيسجى مرتجى ابو الهيل حميد15092222222075022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيشيرين حبيب كعير عوفي15102222222075025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيضحى صالح مكون حنون15112222222075026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيضحى صالح مهدي جعاز15122222222075027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0072.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيفاطمه حسن مطشر كشيش15132222222075029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيفاطمه حسين خشيني فندوس15142222222075030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيفاطمه عبد الكاظم موزان نعيم15152222222075031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيفاطمه ماجد هاشم سالم15162222222075034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيفاطمه وحيد كاظم ابو الهيل15172222222075035
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيكلثوم صباح عبد الحميد جابر15182222222075037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار546.0078.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيمالك مظفر غازي جابر15192222222075039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية المدينة المنورة للبناتادبينرجس سالم جمعه عبد الرضا15202222222075042

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية المدينة المنورة للبناتادبينورة طالب شرقي عامر15212222222075043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيهدى رمضان كاظم عيسى15222222222075044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية البتول للبناتادبيازدهار محمد حسين كحيوش15232222222081002

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية البتول للبناتادبيبنين جبار هادود سكر15242222222081004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار648.0092.57ثانوية البتول للبناتادبيتبارك فاضل مهدي حسين15252222222081005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر469.0067.00ثانوية البتول للبناتادبيتماره علي كريم حمود15262222222081006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية البتول للبناتادبيرفاه يعقوب راشد عبد الرحمن15272222222081008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية البتول للبناتادبيرقيه منعم عكاب صبر15282222222081009

كلية القانون/جامعة ذي قار677.0096.71ثانوية البتول للبناتادبيزهراء عباس عكاب عبد15292222222081015

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار505.0072.14ثانوية البتول للبناتادبيزهراء فالح جالب باقر15302222222081016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية البتول للبناتادبيزينب رحيم لعيوس محمد15312222222081021

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية البتول للبناتادبيشيماء عادل ناعم خلبف15322222222081025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578.0082.57ثانوية البتول للبناتادبيصبا احمد عز الدين محسن15332222222081026

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية البتول للبناتادبيصفاء رزاق عليوي خشوم15342222222081027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه نعيم غناوي حميد15352222222081028

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية البتول للبناتادبيفواطم حيدر حميد عوده15362222222081029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية البتول للبناتادبيمنتهى عبد الهادي كريم هالل15372222222081032

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية365.0052.14ثانوية البتول للبناتادبييقين منصور تايه ناصر15382222222081037

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية االصالح للبناتادبيتقوى وليد عبد العالي شبيب15392222222082003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0068.71ثانوية االصالح للبناتادبيزهراء محمود والي عباس15402222222082009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية االصالح للبناتادبيزهراء هاني نعيم محمد15412222222082010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0074.43ثانوية االصالح للبناتادبيفاطمه علي حسين مزبان15422222222082016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية القوارير للبناتادبيأعياد هادي عبد راشد15432222222085001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية القوارير للبناتادبيحوراء جاسم محمد عبد15442222222085002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86اعدادية القوارير للبناتادبيدعاء محمد علي كلك15452222222085004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية القوارير للبناتادبيزمن سالم صبيح لفته15462222222085005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0067.57اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء وليد جميل طرار15472222222085009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية القوارير للبناتادبيزينب كامل عوده غافل15482222222085010

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر458.0065.43اعدادية القوارير للبناتادبيزينه حامد ثجيل جياد15492222222085011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر494.0070.57اعدادية القوارير للبناتادبيسكينه حسين علي صيوان15502222222085013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0063.71اعدادية القوارير للبناتادبيشمس علي نعيم عبد15512222222085014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0067.57اعدادية القوارير للبناتادبينور عباس رزاق جواد15522222222085016

كلية القانون/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية سما ذي قار للبناتادبياسراء اسعد علوان صكبان15532222222088001

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية سما ذي قار للبناتادبياهداب حكيم لطيف سالم15542222222088004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبتول حيدر محيسن سلمان15552222222088008

كلية القانون/جامعة سومر493.0070.43ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبنت الهدى طالب شريف شالكة15562222222088009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0074.71ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبنت الهدى عالء عبد الرضا شرهان15572222222088010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيتبارك فراس سعيد عبيد15582222222088011
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كلية القانون/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية سما ذي قار للبناتادبيجنة علي غالي فزيع15592222222088012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0070.14ثانوية سما ذي قار للبناتادبيحوراء صدام جبار غافل15602222222088014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0074.43ثانوية سما ذي قار للبناتادبيحوراء وسام منذر منصور15612222222088016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرقية يحيى شبرم علوان15622222222088018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0069.29ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء عبد الصاحب عبود عبد هللا15632222222088020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء علي قاسم محمد15642222222088021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0071.86ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء ماجد حميد علي15652222222088022

كلية القانون/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء محمد سعدون كاطع15662222222088024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء يوسف حسن مدحوج15672222222088027

كلية اآلداب/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزينب حيدر عبد الحسين جاسم15682222222088030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزينب غفار جبر شرشاب15692222222088032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0068.71ثانوية سما ذي قار للبناتادبيشكران فاضل مالك فرهود15702222222088038

كلية القانون/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة هاشم كامل مجبل15712222222088046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0076.86ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمه احمد علي احمد15722222222088047

كلية القانون/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية سما ذي قار للبناتادبيمنار كويطع جهاد رداد15732222222088051

كلية القانون/جامعة ذي قار538.0076.86ثانوية سما ذي قار للبناتادبيميادة محمد حميد مزيد15742222222088052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية سما ذي قار للبناتادبينور الهدى شهيد عبد علي15752222222088054

كلية اآلداب/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية سما ذي قار للبناتادبينور محمد نعيم كاظم15762222222088056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيياسمين عبد الرحمن علي عبد هللا15772222222088059

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية العاديات للبناتادبيحنين ابراهيم خليل حميدي15782222222091005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0068.00ثانوية العاديات للبناتادبيختام صالح مهدي علي15792222222091007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار520.0074.29ثانوية العاديات للبناتادبيدعاء عبد المنعم حبيب زغير15802222222091009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية العاديات للبناتادبيدعاء علي جبير حسين15812222222091010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية العاديات للبناتادبيزهراء عوده عبد الحسن شياع15822222222091014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0065.00ثانوية العاديات للبناتادبيزينب حيدر محمد خضير15832222222091016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية العاديات للبناتادبيزينب سعد محمد عبد15842222222091017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار526.0075.14ثانوية العاديات للبناتادبيسبأ نايف عبيد خليف15852222222091018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية العاديات للبناتادبيسرى جبار عاجل سكران15862222222091019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0066.57ثانوية العاديات للبناتادبيضحى احمد عيان فرهود15872222222091022

كلية القانون/جامعة ذي قار531.0075.86ثانوية العاديات للبناتادبيضحى محمد مكرود خضر15882222222091023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية العاديات للبناتادبيطيبة عبد هللا عزيز كريم15892222222091024

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية العاديات للبناتادبيعذراء هاشم طريم حايف15902222222091025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية العاديات للبناتادبيفاطمة كريم زبون مطر15912222222091028

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية العاديات للبناتادبيمريم هيثم عبد االله ابراهيم15922222222091029

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية العاديات للبناتادبيمها غالب محسن حمود15932222222091030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية العاديات للبناتادبينبأ فارس فليح حسن15942222222091031

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية العاديات للبناتادبينور وسام عبد الرزاق غضيب15952222222091033

كلية القانون/جامعة ذي قار579.0082.71ثانوية القرية العصرية للبناتادبيتبارك حسن كريم حسين15962222222092002

كلية القانون/جامعة ذي قار536.0076.57ثانوية القرية العصرية للبناتادبيحوراء حسن كريم حسين15972222222092003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية القرية العصرية للبناتادبيزهراء ضياء جواد كاظم15982222222092005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار460.0065.71ثانوية القرية العصرية للبناتادبيزينب جمعه عطوان وريور15992222222092006

339 من 39صفحة 



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 الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية القرية العصرية للبناتادبينور الزهراء يونس عبد الحسين عطيه16002222222092012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0074.43ثانوية سليمان النصر هللا للبناتادبيعهود حسن حمد هربيد16012222222093005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية سليمان النصر هللا للبناتادبيفاطمه مهند حمد سليمان16022222222093006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية سليمان النصر هللا للبناتادبيمنتهى ناظم مهلهل شاهين16032222222093008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0076.86ثانوية سليمان النصر هللا للبناتادبينوره جواد كاظم مطرود16042222222093009

كلية القانون/جامعة سومر490.0070.00اعدادية االضواء االهلية للبناتادبيآيات حاتم كريم حاجم16052222224002001

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر525.0075.00اعدادية االضواء االهلية للبناتادبياخالص كاطع حيدر كاظم16062222224002002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية االضواء االهلية للبناتادبيدعاء رزاق زعيط يازع16072222224002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية االضواء االهلية للبناتادبيزهراء اياد راهي مسير16082222224002006

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية االضواء االهلية للبناتادبيسجا عبيد خيون حسن16092222224002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط531.0075.86اعدادية االضواء االهلية للبناتادبيفاطمه جمهور عطا هللا صيوان16102222224002009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية االضواء االهلية للبناتادبينبأ علي صبيح فزع16112222224002012

كلية التربية/جامعة القادسية537.0076.71ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيبركات زهير عبد الحسين مطر16122222224003001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيزهراء غالب ياسر حسين16132222224003003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيزينب علي خضير فريد16142222224003005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيزينب كريم محمد حلو16152222224003007

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيأسراء حسين نعيم شخير16162222224010001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيبنين احمد عبد الواحد عبد الرضا16172222224010003

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيشروق جبار دويح صنبير16182222224010005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0068.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيفاطمه حياد عاشور وادي16192222224010007

كلية التربية األساسية/جامعة سومر498.0071.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتادبيكوثر هاشم عبد االمير جمعه16202222224010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00ثانوية صدى النجاح االهلية للبناتادبيفاطمة فاضل راضي زغير16212222224016008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية صدى النجاح االهلية للبناتادبينور نعمة عبد الخضر ظاهر16222222224016011

كلية القانون/جامعة سومر513.0073.29ثانوية الحوراء االهلية للبناتادبيرواء شاكر مخور راضي16232222224023002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار520.0074.29ثانوية الحوراء االهلية للبناتادبيروان فارس محسن خلف16242222224023003

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0066.86ثانوية الحوراء االهلية للبناتادبيزهراء موسى مجيد رحيمه16252222224023004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية الحوراء االهلية للبناتادبيشهد اسعد سالم كاظم16262222224023005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية الحوراء االهلية للبناتادبيغدير ميثم خضير عباس16272222224023006

كلية القانون/جامعة ذي قار538.0076.86ثانوية الحوراء االهلية للبناتادبينرجس اركان علي جبار16282222224023008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية الحوراء االهلية للبناتادبينور الهدى ثائر عبد مخيلف16292222224023009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيزهراء قيس عباس نعمة16302222224026003

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتادبيايات قاسم منادي فهد16312222224035001

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتادبيدعاء رزاق هاشم امانه16322222224035002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتادبيمريم حيدر نعيم داود16332222224035004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتادبيهديل حربي حميد زاجي16342222224035007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار526.0075.14ثانوية العرفان االهلية للبناتادبيشيرين فالح هويش شنجار16352222224049002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية العرفان االهلية للبناتادبيفاطمه جميل عوده اسماعيل16362222224049003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29ثانوية العرفان االهلية للبناتادبيفاطمه نصير عبد محمد16372222224049004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيامامة محمد زغير عبيد16382222224050001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيبنين احمد كاظم امعيدي16392222224050002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيزينب هادي عويد خلف16402222224050006

339 من 40صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة سومر513.0073.29ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيسارة رياض غركان كيوش16412222224050007

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيعذراء محمد يوسف عبد علي16422222224050010

كلية القانون/جامعة ذي قار563.0080.43ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيمريم محمود جاسم حسين16432222224050013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية سمانا االهلية للبناتادبياسراء حيدر علي عبد الحسين16442222224054001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار458.0065.43ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيام البنين رشيد رضيوي حسين16452222224054002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيامنه عقيل مسلم مانع16462222224054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيدانيه منير فالح عالوي16472222224054005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيزهراء رعد عزيز ناصر16482222224054006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط677.0096.71ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيزهراء واثق سالم كوكز16492222224054007

كلية القانون/جامعة سومر637.0091.00ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيزينب ريسان جميل مزعل16502222224054008

كلية القانون/جامعة سومر490.0070.00ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيغدير عالء رزاق موسى16512222224054010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيفاطمه ابراهيم موله جبر16522222224054011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط673.0096.14ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيفاطمه جاسم زويد شنون16532222224054012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71ثانوية سمانا االهلية للبناتادبيهدى هشام عزيز عبد الحسين16542222224054013

كلية اآلداب/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتادبيتقوى حسين جابر حسين16552222224056001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار458.0065.43ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتادبيزينب علي عواد عليوي16562222224056002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتادبيزينب ماجد ياسر دخيل16572222224056003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتادبيضحى عدنان غريب علي16582222224056004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتادبييقين عمار محمد غياض16592222224056005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية المنار االهلية للبناتادبيانفال حيدر لعيبي حسن16602222224064001

كلية القانون/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية المنار االهلية للبناتادبينجالء محمد جويعد علي16612222224064007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43ثانوية المنار االهلية للبناتادبينور كاظم غالي جبار16622222224064008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر437.0062.43ثانوية المنار االهلية للبناتادبيهجران كريم ساير عبد هللا16632222224064009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيرسل علي جبر خلف16642222226001002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيزهراء نجيب علي داخل16652222226001005

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيرسل عبد حسين حنيحن16662222226002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيبتول رحيم دخيل مطر16672222227002002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيمريم باسم حمود عبد العزيز16682222227002005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار601.0085.86اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيمريم حيدر محمد حسن حسين16692222227002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبينبأ حميد شريف فاخر16702222227002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية الصدرين المختلطةادبيام البنين هادي عبيد جهلي16712222227003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14ثانوية الصدرين المختلطةادبيانتظار حسين هاشم محمد16722222227003002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية الصدرين المختلطةادبيفاتن حسن شهاب احمد16732222227003005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية الصدرين المختلطةادبيفاطمه مشتاق نصيف حسين16742222227003006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار557.0079.57ثانوية االبتهاج المختلطةادبيايمان داخل حسن حيدر16752222227005001

كلية القانون/جامعة ذي قار545.0077.86ثانوية االبتهاج المختلطةادبيبنين كاظم رزاق حسين16762222227005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية االبتهاج المختلطةادبيزينب احمد كاظم عبود16772222227005007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان540.0077.14ثانوية االبتهاج المختلطةادبيزينب علي محسن حمدان16782222227005008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار437.0062.43ثانوية االبتهاج المختلطةادبيفرقان سعيد بوري جبر16792222227005009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0060.14ثانوية الفرزدق المختلطةادبييقين عادل شناوه دايج16802222227009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0072.86ثانوية الثوار المختلطةادبيهبه حبيب زويد محيسن16812222227016001
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0064.43ثانوية الثوار المختلطةادبيهبه محمد جاسم ياسر16822222227016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيأسماء عادل جاسم مناتي16832222227017001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيآيات كريم محسن محمد16842222227017002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيآية منصور شاكر بداي16852222227017003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار431.0061.57ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيبنين حسن هادي عبد16862222227017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0081.29ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحوراء رياض صافي صبر16872222227017005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيداليا فائق شاكر عريان16882222227017006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيزهراء عواد فليح حسن16892222227017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيطيبه احمد حريم صالح16902222227017011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيهيبانه منعم عبد ناصر16912222227017014

كلية القانون/جامعة سومر514.0073.43ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيزهراء علي حسين كحيم16922222227021003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار604.0086.29ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبينوره محمد عليوي كريم16932222227021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية الجاحظ المختلطةادبيزهراء نبيل جاسم محمد16942222227028003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية الجاحظ المختلطةادبيشهد عباس محمد عبد16952222227028004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية الجاحظ المختلطةادبيفاطمه عبد علوان كشيش16962222227028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار512.0073.14ثانوية الجاحظ المختلطةادبينرجس ريسان كاظم ناصر16972222227028006

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر526.0075.14ثانوية الخلد المختلطةادبيتحيه علي فرهود ايدع16982222227034001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0073.00ثانوية الخلد المختلطةادبيزهراء رشيد لفلوف علي16992222227034003

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية الخلد المختلطةادبيزهراء عماد ناصر منجور17002222227034004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار639.0091.29ثانوية الخلد المختلطةادبيزينب ماجد عبيد عبد الرضا17012222227034005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية الخلد المختلطةادبيهيام خيران موسى طشاش17022222227034006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية السعدية المختلطةادبيجفون ناظم حسين عذافه17032222227036001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603.0086.14ثانوية االرشاد المختلطةادبياحالم جابر صالح كطان17042222227041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0076.57ثانوية االرشاد المختلطةادبيرباب حافظ فيصل فنجان17052222227041003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية االرشاد المختلطةادبيفاطمه غالي نغماش رحيل17062222227041005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية االرشاد المختلطةادبينومه سعود هداد ايدام17072222227041008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية االرشاد المختلطةادبيهاجر علي طحيور لفته17082222227041009

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية االزدهار المختلطةادبيبنين باقر حمود موسى17092222227045001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية االزدهار المختلطةادبيرسل احمد حميدي نجم17102222227045003

كلية القانون/جامعة سومر509.0072.71ثانوية االزدهار المختلطةادبيرفاء محمد حنان حذيه17112222227045004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل578.0082.57ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيحوراء عبد الحسين حذيه عبد هللا17122222227048002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار443.0063.29ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيرمله محمد علي عليوي17132222227048003

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر491.0070.14ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيزينب هاشم فليح جابر17142222227048004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيهبه عزيز عكاب عبد17152222227048007

كلية اآلداب/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية المجاهد المختلطةادبيحوراء حسن يازي حسين17162222227049002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية المجاهد المختلطةادبيزهراء غفار جبار هليل17172222227049005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية المجاهد المختلطةادبيطيبة كاظم مطشر حمادي17182222227049008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية الظافرون المختلطةادبيابرار جليل عبد هللا منشد17192222227052001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار447.0063.86ثانوية الظافرون المختلطةادبياشواق عبد الحسن عزيز صخي17202222227052002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار465.0066.43ثانوية الظافرون المختلطةادبيافراح هادي هاشم نعمه17212222227052003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار590.0084.29ثانوية الظافرون المختلطةادبيبركات علي نعيم عليوي17222222227052005
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الظافرون المختلطةادبيحوراء ثائر عبد هللا ثامر17232222227052006

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0066.43ثانوية الظافرون المختلطةادبيزهراء محسن فاضل ابراهيم17242222227052007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيزهراء فليح حسن رشيد17252222227053004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0072.86ثانوية عقبة بن نافع المختلطةادبيزينب يوسف عبد الصاحب عجيل17262222227053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0065.71ثانوية الحبوبي المختلطةادبيشروق حيدر طارش ميس17272222227056001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر536.0076.57اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيحوراء سوادي حنين جعيفر17282222227073002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار593.0084.71الخارجياتادبيإيالف محمد مهدي عوده17292222228050003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14الخارجياتادبياخالص سعدون مخيمر صايل17302222228050009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار434.0062.00الخارجياتادبياديان احمد جمعه ناهي17312222228050010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71الخارجياتادبيازهار احمد رهيف سمير17322222228050013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار463.0066.14الخارجياتادبياسراء شاكر هالل عبد علي17332222228050019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57الخارجياتادبياسماء محمد نعيم مسير17342222228050027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0078.00الخارجياتادبيانوار كريم صالح اسماعيل17352222228050054

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0064.43الخارجياتادبيايات جواد كاظم ضيول17362222228050056

كلية االعالم/جامعة ذي قار519.0074.14الخارجياتادبيايه ستار جبر شمخي17372222228050066

كلية اآلداب/جامعة ذي قار464.0066.29الخارجياتادبيبراء رياض علي كامل17382222228050073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508.0072.57الخارجياتادبيتقى كاظم جلوب عليوي17392222228050082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0064.71الخارجياتادبيزهراء احمد عبد الجبار ياسين17402222228050186

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار519.0074.14الخارجياتادبيزهراء احمد عبد هللا عكار17412222228050187

كلية التربية األساسية/جامعة سومر467.0066.71الخارجياتادبيزهراء رشيد داخل شياع17422222228050192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555.0079.29الخارجياتادبيزهراء رياض محسن علوان17432222228050193

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار502.0071.71الخارجياتادبيزهراء كاظم هربود عناد17442222228050200

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00الخارجياتادبيزينب عارف مامون جويد17452222228050217

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار600.0085.71الخارجياتادبيساره علي خليف نفاوه17462222228050238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0062.57الخارجياتادبيسراب كريم جخيم معارك17472222228050251

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00الخارجياتادبيصفا عالء معيوف صفر17482222228050278

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار422.0060.29الخارجياتادبيضحى فيصل طالب جابر17492222228050284

كلية القانون/جامعة سومر490.0070.00الخارجياتادبيفاطمة عدنان حسن جثير17502222228050311

كلية القانون/جامعة ذي قار545.0077.86الخارجياتادبيفاطمه دخيل عبد ولخ17512222228050316

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71الخارجياتادبيفاطمه صكبان مرار كاطع17522222228050318

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار617.0088.14الخارجياتادبيفاطمه محمد خماط ساجت17532222228050323

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار513.0073.29الخارجياتادبيمكارم وادي محمد فيصل17542222228050355

كلية اآلداب/جامعة ذي قار502.0071.71الخارجياتادبينرجس علي نايف عاجل17552222228050388

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0067.14الخارجياتادبينهى راشد سبتي ثامر17562222228050394

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0074.43الخارجياتادبيهدى علي غضيب عبد17572222228050436

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57الخارجياتادبيوالء اسماعيل لطيف عجيل17582222228050459

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار533.0076.14الخارجياتادبيزينب عبد الرحمن شامل حسين17592222228050463

كلية الطب/جامعة ذي قار710.84101.55ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد ضياء الرحمن لطيف ثجيل17602222411001001

كلية الطب/جامعة بغداد710.44101.49ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد عدنان سلطان محسن17612222411001002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.7693.82ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد مؤيد حسين عامر17622222411001003

كلية الطب/جامعة الكوفة708.96101.28ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياركان عماد علي ناصر17632222411001004
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قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية671.1295.87ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيايثار حيدر جعفر عبد علي17642222411001005

كلية الطب/جامعة ذي قار700.36100.05ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيتحسين ضياء مجيد جليل17652222411001006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.4496.78ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسام احمد حسين ساجت17662222411001007

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن هشام عبد الحسن هاشم17672222411001008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.7297.53ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسنين سمير وادي عبد17682222411001009

كلية الطب/جامعة ذي قار701.84100.26ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين اسعد جاسم حسين17692222411001010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.1294.30ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين رعد جواد كاظم17702222411001011

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.8094.40ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين زهير كاظم فرحان17712222411001012

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.2098.89ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين علي حبيب عوده17722222411001013

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل622.7688.97ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسين محمد عبد المجيد حميد17732222411001015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0495.43ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر اسعد جواد كاظم17742222411001016

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.3695.05ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر عماد عبد الرزاق سلمان17752222411001017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية651.1293.02ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر قاسم خضر عباس17762222411001018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.9298.42ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر كريم جبار عطيه17772222411001019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.7298.25ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر محمد عبد هللا علي17782222411001020

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.2098.89ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيزيد احمد عبد الرضا عسكر17792222411001021

كلية الطب/جامعة نينوى695.3699.34ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيزين العابدين باسم جواد ناصر17802222411001022

كلية الطب/جامعة بغداد709.44101.35ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيزين العابدين سالم حسين صبر17812222411001023

كلية الطب/جامعة ذي قار709.92101.42ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيسيف مرتضى عبد الصاحب حمادي17822222411001024

كلية الطب/جامعة بغداد706.36100.91ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعبد هللا فاضل طاهر عالوي17832222411001026

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.3699.48ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد حسن شنيشل17842222411001028

كلية الطب/جامعة ذي قار697.7699.68ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي اكبر حيدر عبد االمير جمعه17852222411001029

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي جبار كريم مزهر17862222411001030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.4486.21ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي حيدر حميد عبد الحسين17872222411001032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0490.15ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي حيدر طالب هاشم17882222411001033

كلية الطب/جامعة نينوى695.8499.41ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي رائد كريم دهيول17892222411001034

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.5682.37ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي راجي محسن عوده17902222411001035

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي عبد الحميد صاحب عبد علي17912222411001037

كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي عبد الرحمن زامل حسين17922222411001038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.44100.35ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي كاظم عبد الرزاق جايد17932222411001039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.4492.06ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي محمد صبيح محمد17942222411001040

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.2892.47ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد حسين17952222411001041

كلية الطب/جامعة بغداد711.76101.68ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي ميثاق عبد المهدي حسين17962222411001042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0895.30ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيكرار حيدر عبد الحسن عبد الرحيم17972222411001044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.8899.55ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيكرار غازي لذيذ مرزوق17982222411001045

كلية الطب/جامعة بغداد709.76101.39ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمؤمل عدي نجم عبد17992222411001046

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمجتبى اخالص زامل معيوف18002222411001047

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.3696.19ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمجتبى رحيم غافل ورور18012222411001048

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.7699.25ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمجتبى صباح طاهر محيسن18022222411001049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.1698.02ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد باقر علي طالب هاشم18032222411001051

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد جواد مطير زغير18042222411001052
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كلية الطب/جامعة ذي قار706.52100.93ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد حسن فتح هللا حسن18052222411001053

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.9697.85ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد حسن كاطع سرهيد18062222411001054

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.2485.32ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد راجي محسن عوده18072222411001056

كلية الطب/جامعة ذي قار711.00101.57ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد صادق علي حسين مرزوك18082222411001057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0895.01ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد صادق مصطفى يوسف محمد18092222411001058

كلية الطب/جامعة ميسان696.9299.56ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد عالء وناس طعمه18102222411001060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية640.4091.49ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى رائد شالل سعدون18112222411001064

كلية الطب/جامعة النهرين703.96100.57ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى ربيع جبار عطيه18122222411001065

كلية الطب/جامعة بغداد709.92101.42ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى فاضل عباس محمد18132222411001066

كلية الطب/جامعة ذي قار707.76101.11ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى كاظم غافل رهيف18142222411001067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.2487.89ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى مهند راشد محمد18152222411001068

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار516.9673.85ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمكين حيدر عيدان نكاد18162222411001069

كلية الطب/جامعة ذي قار700.88100.13ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمنتظر احمد عكار مريح18172222411001070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.6495.38ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمهدي ابا ذر نجم عبد18182222411001072

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.1284.73ثانوية الكرار للمتميزيناحيائينور الحسين جواد كاظم عبد الحسن18192222411001073

كلية الطب/جامعة بغداد713.92101.99ثانوية الكرار للمتميزيناحيائينور الحسين نمير راضي صالح18202222411001074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية658.9294.13ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيهيثم انس باقر جبر18212222411001075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية682.9697.57ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيياسر عمار عبد المحسن كاطع18222222411001076

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيابراهيم اسعد خزعل محمد18232222411002001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد دخيل دماج كاطع18242222411002002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد عمار صاحب فالح18252222411002007

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد محمد طه يونس18262222411002008

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد محمد عمران عيسى18272222411002009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار514.0073.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد محمد فتاح سعدون18282222411002010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية621.0088.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد مراد حنون علي18292222411002011

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائياشرف ضايف محسن نعيس18302222411002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0066.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيالحسن سلمان كاظم سلمان18312222411002014

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيجعفر عمار صبري كاظم18322222411002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531.0075.86اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن عبد االمير صكبان سروال18332222411002022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن عبد الخالق وحيد محمد18342222411002023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر528.0075.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن قاسم عوده مهدي18352222411002026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن هاشم سعد ذويب18362222411002029

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين حسن كحيف سعد18372222411002031

كلية االعالم/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين خضر عزاره نصار18382222411002032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين رزاق حميد كوين18392222411002033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0078.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين سلمان موازي بردي18402222411002034

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين عدنان كاظم محسن18412222411002038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين علي طه يونس18422222411002042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0073.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين محمد عثمان موسى18432222411002045

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين ناظم نجم مطرود18442222411002046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء575.0082.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحمزه عبد الحسين لوكي زاجي18452222411002048
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحيدر سعد فزع بدر18462222411002051

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار508.0072.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحيدر عماد محمد عباس18472222411002055

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيزين العابدين ربيع ذياب سهر18482222411002059

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل554.0079.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد رائد معلك حنون18492222411002060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار637.0091.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد شوقي خلف محمد18502222411002061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد فراس خليل موسى18512222411002062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533.0076.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد محمد حسن سعود18522222411002063

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيصفاء فاضل جبار موسى18532222411002065

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيطالل جاسم نعيمه طالل18542222411002066

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعباس عبد الجليل كاظم كحيوش18552222411002068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعباس فاضل عباس خضير18562222411002070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعباس ناجي حسين عطيه18572222411002072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0078.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعبد هللا سعد حسن شنباره18582222411002075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعبد هللا محمد غدير شريف18592222411002076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى564.0080.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي السجاد عالء ثجيل منعثر18602222411002080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي الكرار احسان رزاق طه18612222411002081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي بارز عبد عكلو18622222411002083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي رزاق حطحوط جبار18632222411002089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي شوقي صالح عبد الحسين18642222411002093

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار596.0085.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي عادل خلف جاسم18652222411002094

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي عبد الوهاب عبد الرزاق جايد18662222411002096

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.1687.31اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي عمار صاحب فالح18672222411002098

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي عمار فالح حسن18682222411002099

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي محسن كشاش فليح18692222411002105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي محمد قاسم محمد حسن18702222411002107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي منخي محسن زامل18712222411002109

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعمران حميد جبار محمد18722222411002112

كلية علوم البحار/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائيفضل عقيل كاظم هندي18732222411002114

كلية االعالم/جامعة ذي قار423.0060.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيفقار خضير جليلو عباس18742222411002115

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيكرار عقيل حطيط مهدي18752222411002118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمجتبى سعدي نزال برغش18762222411002121

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد باقر جواد كاظم عبد الرزاق18772222411002126

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد حيدر واثق عوده18782222411002131

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد شعالن عبد فوزان18792222411002134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد صادق رزاق محمد عليخ18802222411002136

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد صفاء جار هللا ياسين18812222411002138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد عماد محسن مناتي18822222411002141

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد قاسم جبر عبيد18832222411002143

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين668.0095.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمد علي حسن18842222411002145

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمسلم احمد عواد مفضي18852222411002150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية535.0076.43اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصطفى شنان حنون علي18862222411002152
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قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصطفى علي عباس صالح18872222411002153

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصطفى عمار صبري كاظم18882222411002154

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصطفى نائل جواد تايه18892222411002161

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0073.14اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمنتظر خير هللا طاهر باني18902222411002165

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمنتظر مقداد جواد عبد الحسين18912222411002167

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيموسى محمد غالب نعمه18922222411002168

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيابو طالب مهدي طالب علي18932222411003002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياجود كاظم لطيف عبد الكريم18942222411003003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحسان صباح عبد حناج18952222411003004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد اديب لفته فرج18962222411003005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد ثائر مكي حمزه18972222411003006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد جابر عطب تويله18982222411003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد حسين عذيب جاسم18992222411003008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد حيدر عباس طارش19002222411003009

كلية االعالم/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد رحيم لفته مجلي19012222411003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد ضياء عبد الحسين شهاب19022222411003014

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد طالب حامد عطيه19032222411003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0080.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عبد هللا شرامه خلف19042222411003020

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عدنان عبد الحسين عداي19052222411003021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل618.0088.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد علي كاظم رحيمه19062222411003023

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد فاضل عباس كريم19072222411003025

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد كفاح حامد عطشان19082222411003026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد هادي عبد الحسين صعيع19092222411003030

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير عباس خليل عبد علي19102222411003037

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيانمار حيدر عزيز عوده19112222411003039

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيايمن عامر عبد هللا محمد صالح19122222411003041

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيايمن فواد دبي ناصر19132222411003042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيباقر خالد جميل فليح19142222411003043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيباقر ماجد عزيز جواد19152222411003044

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر اسعد عبد الحسين علي19162222411003047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر510.0072.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر جمال موسى عمير19172222411003048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر صادق جعفر صالح19182222411003049

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر عوده منشد حمادي19192222411003050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن احمد حسن حسين19202222411003051

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن احمد ضاحي علي19212222411003052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن سمير هاشم محمد19222222411003056

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن عالء ابراهيم محمد19232222411003059

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن علي حميد عبد الرضا19242222411003060

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن علي كامل زاجي19252222411003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار531.0075.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن محمد منعثر طاهر19262222411003064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن نعيم علي زنيهر19272222411003065
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قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين حازم جمعه صبر19282222411003071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الستار عيسى19292222411003076

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين رسول طعمه فرحان19302222411003079

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين رياض ياسر احيمد19312222411003080

كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0090.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين صالح حاجم جلود19322222411003083

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عادل عوده خريبه19332222411003085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عباس سعيد عويز19342222411003086

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى618.0088.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عبد الرحمن فرهود جساس19352222411003087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار624.0089.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسين خيبر19362222411003088

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي كاطع كاظم19372222411003092

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي نعيم سلمان19382222411003093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين مدلول غانم ناصر19392222411003097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين نبيل غازي جازع19402222411003100

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين نبيل محسن ياسر19412222411003101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحمد محمد حمد عبد الهادي19422222411003105

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.6894.81اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحمزه عبد الستار مؤمن حسن19432222411003106

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت585.0083.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر اثير عبد الزهره عبد علي19442222411003107

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر شمخي جابر محمد19452222411003108

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر عباس جاسم جوده19462222411003109

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر فاضل محمد عبيد19472222411003111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر محمد يوسف ابو رهين19482222411003115

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدره امجد حيال جهاد19492222411003119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيذو الفقار عباس ريسان ورور19502222411003120

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيذو الفقار علي عبد العباس حنون19512222411003122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرافد منذر محسن عليوي19522222411003124

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرضا رحيم منشد سموم19532222411003125

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرضا صبار هاشم حمادي19542222411003126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار597.0085.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرضا عبد العباس سعدون محمد19552222411003127

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرضا غازي فيصل طارش19562222411003128

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرضا كريم نعمه خلف19572222411003129

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرضا مهند حسين مهدي19582222411003130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزيد عباس كريم خشيف19592222411003132

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين عمار جباري مطر19602222411003137

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسامر احمد ناجي محمد19612222411003140

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0083.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد حسن محسن عواد19622222411003144

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد علي عبد عطيه19632222411003147

كلية القانون/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد قحطان ضويل صالح19642222411003148

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف صالح حسن ماضي19652222411003153

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف وميض حسن حمد19662222411003154

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيشمم حسن فليح حسن19672222411003155

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيصادق جعفر ثجيل شاتول19682222411003156
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كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس بسام علي كريمش19692222411003161

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0082.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس حميد مزهر صالح19702222411003164

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي صبري محيسن19712222411003166

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي مجيد فاضل19722222411003168

كلية االعالم/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس فاضل رحيم مطشر19732222411003169

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0088.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس قادر مهلهل حمزه19742222411003170

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي الدين حسين غميس عيد19752222411003183

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي المرتضى محمد حسن عبيد19762222411003187

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي الهادي عدنان بستان محسن19772222411003188

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي امجد زبالن رحم19782222411003189

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي باسم محمد عبد السيد19792222411003191

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ثائر كاظم حامد19802222411003193

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت638.0091.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي جابر غريب فدعم19812222411003194

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسن عبد العالي عبد19822222411003197

كلية الطب/جامعة ذي قار698.8099.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسن محسن عواد19832222411003198

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين بري عبد هللا19842222411003199

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي سمير19852222411003201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين عناد عباس19862222411003202

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين فرحان عبيد19872222411003203

كلية العلوم/جامعة النهرين633.0090.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين هادي عبيد19882222411003205

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.8092.69اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حكيم موحان زجي19892222411003207

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حمود حسين سلمان19902222411003209

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حيدر مايد محيبس19912222411003210

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي خالد عطا هللا عاجل19922222411003211

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي رحمن زغير سعدون19932222411003215

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ستار جبار صبر19942222411003218

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي سجاد صادق محمد باقر19952222411003219

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي سعد حنون كاظم19962222411003220

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي سعد غانم ناصر19972222411003221

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي شهيد فشاخ شريده19982222411003224

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ضياء علي محمد19992222411003226

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ضيدان كاظم خليفه20002222411003227

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي طارق شريف كسار20012222411003228

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عادل مشرف صالح20022222411003229

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عباس زغير كريم20032222411003230

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عماد شناوه جبر20042222411003237

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي غزوان مردان كامل20052222411003240

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فاضل محمد عبيد20062222411003244

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية643.0091.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي كامل ثامر عبد20072222411003246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي كريم نعيمه ياسين20082222411003248

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي مازن محمد طاهر20092222411003249

339 من 49صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0075.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي مجيد صاحب حسين20102222411003250

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الهادي غميس20112222411003252

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي مهدي طالب كاظم20122222411003253

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ناصر فهد مطير20132222411003254

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ناصر محمد صيهود20142222411003255

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي هادي محسن جاسم20152222411003256

كلية الطب/جامعة ذي قار705.00100.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي هيثم عبد الحسن عداي20162222411003258

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعمار جبار كريم عطيه20172222411003260

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيفراس جبار خليف محيسن20182222411003261

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيفضل راسم قاسم مهلهل20192222411003263

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكاظم محسن محمد داوود20202222411003268

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر حمود خلف20212222411003269

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد علي علوان20222222411003270

كلية اآلداب/جامعة ذي قار543.0077.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار عبد الزهره شالل ماجد20232222411003273

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار علي محسن داخل20242222411003276

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل ابراهيم ملبس بهاض20252222411003281

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل عباس منشد راضي20262222411003283

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل عدي مشاور مهلهل20272222411003284

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل محمد مولى طالب20282222411003285

كلية العلوم/جامعة المثنى597.0085.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل يحيى حميد صكبان20292222411003286

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجتبى احمد صالح عبد هللا20302222411003287

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجتبى امجد نعيم خلف20312222411003288

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجتبى خالد اشياع حسن20322222411003290

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد احمد صاحب فضيل20332222411003291

كلية االعالم/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم جوده20342222411003292

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد الجواد حارث سالم عويد20352222411003293

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باسم عبيد صفر20362222411003297

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باقر محسن جابر مخور20372222411003301

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد تقي ماهر جبار الفي20382222411003303

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جعفر عبد هللا ناصر20392222411003305

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.8875.55اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الحسين عوده20402222411003308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسين سامي مطشر عنيد20412222411003310

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رحيم موسى مزبان20422222411003315

كلية العلوم/جامعة سومر641.0091.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رزاق كاظم عوده20432222411003316

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رضا صفاء حسين عبد20442222411003317

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ستار كريم جعيول20452222411003319

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد618.7688.39اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد سهاد محمد نجف20462222411003320

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد صادق حسن جابر منصور20472222411003321

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد صادق عدي بجاي شبيب20482222411003322

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد طالب حمد كاطع20492222411003324

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم كريم سباهي20502222411003325

339 من 50صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين ساجت20512222411003327

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد قاسم عاجل ياسين20522222411003331

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد قاسم عماد عبد االمير دفار20532222411003332

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم رهيش20542222411003333

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية603.0086.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كاظم طعيمه عطار20552222411003334

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد منشد كطامي جاسم20562222411003338

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد هشام عبود ابراهيم20572222411003340

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتجى اسعد حسين محمد20582222411003343

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد داخل20592222411003344

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى احمد كاظم مشتت20602222411003345

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى خالد رزاق محسن20612222411003348

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى عقيل جواد كاظم20622222411003350

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى كمال كاطع ناصر20632222411003352

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى ليث حميد عبد االمير20642222411003353

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمسلم طالب خيون نحود20652222411003354

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمسلم عادل كاظم محيسن20662222411003355

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار581.0083.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى تأميم ياسر محمد20672222411003358

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد فياض20682222411003359

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة674.0096.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حازم حسن هليل20692222411003360

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حازم غافل سهر20702222411003361

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حامد وحيد عبد الرضا20712222411003362

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى642.0091.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حبيب كاظم عبد الحسن20722222411003363

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حسن سلمان صالح20732222411003364

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حكيم غني حسن20742222411003365

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حيدر محسن رحيم20752222411003366

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى دخيل حمد جاسم20762222411003368

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى رعد محسن راهي20772222411003370

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عويد جبار دايخ20782222411003376

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى نبيل مزهر هاشم20792222411003384

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى نعمه جرد حسن20802222411003385

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى وسيم حسن علي20812222411003386

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمعتز باسم محسن صيهود20822222411003387

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0077.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى حيدر عجيل جبار20832222411003389

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار640.0091.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى عباس ازبيل مدفون20842222411003390

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى عالء داخل محسن20852222411003391

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى محمد صياح مسير20862222411003393

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر صادق بدر صبيح20872222411003395

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر عادل عبد الزهره عبد علي20882222411003397

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر ناظم عبد هللا ابو رهين20892222411003399

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0077.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر يوسف جاسم محمد20902222411003400

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهند حسام عامر جياد20912222411003403
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيموسى عمران جعفر جبر20922222411003405

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيهادي صادق جايد عليوي20932222411003408

كلية التربية األساسية/جامعة سومر538.0076.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيهمام ياسين ناظم عبد الخضر20942222411003410

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيياسين خزعل ياسر عليوي20952222411003411

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائييحيى رياض خصاف عبد20962222411003412

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين634.6490.66اعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف حسين طاهر احمد20972222411003413

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف رزاق كاظم ظاهر20982222411003414

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيأبا ذر كمال حسن علي20992222411004001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد اياد كريم مجيد21002222411004004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسام حاشوش خويط21012222411004009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حمود كريم خشان21022222411004010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حيال موسى طاهر21032222411004011

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار521.0074.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر محمد عجيل21042222411004012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد سالم محمد عبد21052222411004016

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار576.0082.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صالح مهدي جويد21062222411004017

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عالء عايد عبد21072222411004023

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد علي دحام صويحي21082222411004024

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد فاضل جابر حلبوص21092222411004026

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياالمين ندام عبيد عطيب21102222411004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيامجد عبد الحسن عباس شنيع21112222411004039

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير رسول عدنان محمد21122222411004041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0087.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر نعيمة منشد اعبيد21132222411004045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيثامر طالب علي مدلول21142222411004046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيجابر غالب مصطفى علي21152222411004047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسام عبد علي غازي مجلي21162222411004051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0076.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ستار فرهود مجرم21172222411004055

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن صالح وحيد محمد21182222411004056

كلية العلوم/جامعة ذي قار642.0091.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الرضا مونس هادود21192222411004057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي ناصر حمود21202222411004066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ناصر حسين سفيح21212222411004069

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن هادي ستار عبود21222222411004070

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572.0081.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين بشير احمد محمد21232222411004074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جواد مظلوم عطشان21242222411004076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حبيب خضير سلمان21252222411004077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين سعيد ضهد جبير21262222411004081

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين شمخي جبر محمد21272222411004085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار517.0073.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عالء حمود فنوخ21282222411004092

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى529.0075.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عالء رحيم جويد21292222411004093

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمود عبد الرحمن21302222411004101

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين قيس صاحب عطيب21312222411004103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين كاظم جواد كاظم21322222411004104
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين محسن غيثان جبر21332222411004107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين نزار شريف مجيد21342222411004109

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزه جواد كاظم طعمه21352222411004111

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر احسان نسيم جودة21362222411004114

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر سجاد ادليف خلف21372222411004121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عالء عبيد جوده21382222411004127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر علي جبار حسن21392222411004128

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر فاضل حسين مهوس21402222411004131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر قاسم محل شريف21412222411004132

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيخضير كريم خضير خليفه21422222411004134

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا نعيم خنياب وداعه21432222411004137

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد محمد عمران عيسى21442222411004140

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين رحيم داود سلمان21452222411004141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين سالم جحيل شالكه21462222411004142

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار528.0075.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حيدر عساف ماضي21472222411004147

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد الكاظم حاجم سلطان21482222411004153

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد علي جواد كاظم21492222411004155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0071.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد علي عبد الحسين جار هللا21502222411004156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار521.0074.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد حالوب حسين21512222411004159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق عدنان شبيب جاسم21522222411004167

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه سمير جيجان ظيغم21532222411004169

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس عبد الحسين جار هللا محمد21542222411004172

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس قاسم طاهر نعمه21552222411004176

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس مهند عباس طارش21562222411004179

كلية االعالم/جامعة ذي قار447.0063.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد الرضا راشد21572222411004181

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سليم سمير عبد21582222411004183

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا نعمه جويد معيبد21592222411004185

كلية اآلداب/جامعة ذي قار537.0076.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي التفات طالب علي21602222411004190

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي الرضا محمد هادي هاشم21612222411004193

كلية اآلداب/جامعة ذي قار558.0079.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي اياد منعثر ياسر21622222411004196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي بروان عاجل حسين21632222411004198

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0077.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جبار جالل عزيز21642222411004199

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علي حسن21652222411004205

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علي عطيه21662222411004206

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر534.0076.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رزاق محمد حسين21672222411004217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0082.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رياض كامل يونس21682222411004218

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي سعد عبادي ضهيد21692222411004219

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة621.0088.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي شاكر رويس مناحي21702222411004222

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0078.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عزيز فالح حسن21712222411004230

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عقيل حنون حسون21722222411004232

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي غدير سعدون عريج21732222411004235
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ماجد عبد الكريم جبر21742222411004240

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد سعيد عبد21752222411004241

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد عمران عيسى21762222411004243

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0078.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد غضبان علي21772222411004244

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار596.0085.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمود حبيب ضباب21782222411004245

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0075.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي هاني شاكر روضان21792222411004248

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552.0078.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي واثق عبد مطر21802222411004249

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0076.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار باسم خضير عباس21812222411004250

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار ثجيل اركاد وجح21822222411004251

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء595.0085.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيغياث مهند كاظم حنيظل21832222411004252

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة562.0080.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيغيث جواد كاظم رزن21842222411004253

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى499.0071.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيفاضل ضياء عباس جعفر21852222411004254

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم ثائر زوير مرهون21862222411004257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0065.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم سامي كاظم ساجت21872222411004258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار كاظم عبد فارس21882222411004266

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار محمد فيصل حسين21892222411004267

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0061.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل رياض قاسم حمد21902222411004270

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيماهر سمير قاسم مهلهل21912222411004272

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى رافد شالكه محيسن21922222411004274

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0089.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحسن حميد حسن جابر21932222411004277

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احسان فالح كاظم21942222411004278

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد السادة فنوخ21952222411004281

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد مهدي عبد الواحد21962222411004283

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد اركان شهد مهدي21972222411004284

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ازهر علي صالح21982222411004285

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0073.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المهدي صالح فليح زويد21992222411004289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0072.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد امجد ناصر حسين22002222411004290

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين علي عثمان22012222411004292

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر مرتضى خلف عطار22022222411004294

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جهاد ضايف عاشور22032222411004300

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0061.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم سعيد22042222411004301

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد صفوك22052222411004306

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حيدر حامد ياسر22062222411004308

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حيدر حسين راشد22072222411004309

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559.0079.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رائد عكاب نعمة22082222411004310

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0086.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رعد عبد حسين22092222411004313

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رياض مطشر عبد الرزاق22102222411004315

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ستار جبار حمزة22112222411004316

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار571.0081.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد شاكر مجيد كريم22122222411004318

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق ثويني عجيل22132222411004319

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى619.0088.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صفاء حسين مهدي22142222411004322
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صالح غني ياسين22152222411004323

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى617.0088.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد طه محسن عطيه22162222411004326

كلية العلوم/جامعة ذي قار644.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي احمد كامل طليع22172222411004333

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي وليد ناصر عبد الحسين22182222411004339

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار694.0099.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فهد طالب شريف22192222411004343

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة540.0077.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم كاظم عبيد22202222411004345

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مؤيد علوان حمود22212222411004346

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ناصر حميد محيل22222222411004347

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0084.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى جبار ياسين نعمة22232222411004349

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى رحيم طاهر لفته22242222411004353

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى عالوي شياع داخل22252222411004355

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى ماجد نايف عبود22262222411004356

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد حنون محسن22272222411004358

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسين عاجل حسين22282222411004362

كلية االعالم/جامعة ذي قار460.0065.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى رعد عطشان ذيخان22292222411004366

كلية القانون/جامعة ذي قار625.0089.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى رياض طالب محسن22302222411004367

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى سليم جهاد كعيد22312222411004368

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير هاشم ربيح22322222411004371

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فؤاد يحيى مزهر22332222411004377

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى مالك حسين محمد22342222411004379

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن شيال22352222411004380

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى نصير سمير خضير22362222411004384

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى نعيم رضيوي وادي22372222411004385

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر528.0075.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى محمد مطرود عايد22382222411004390

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر عباس علوان عزيز22392222411004399

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار563.0080.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر قاسم كريم عكار22402222411004401

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر كتاب دايش نعمه22412222411004402

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة536.0076.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد الحسين معارج22422222411004403

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي صالح ونان هاشم22432222411004404

كلية العلوم/جامعة المثنى598.0085.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهيمن احمد كاظم جبار22442222411004405

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0080.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيموسى محمود ناصر جبر22452222411004406

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيهمام جاسم نعيمه اكزير22462222411004408

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00االعدادية المركزية للبنيناحيائييونس نعيم شناوة عابر22472222411004416

كلية علوم البحار/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد صدام عبد الواحد زغيرون22482222411005003

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد عبد هللا محيسن حنون22492222411005005

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيصادق رحيم هاشم حسن22502222411005032

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن زيدان خلف عبد22512222411005035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن مديح وهب عنيد22522222411005036

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي اسعد حميد ساير22532222411005041

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية379.0054.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي زهير خماط زهير22542222411005050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي ناجي تموين تعبان22552222411005057
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سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي هشام رزاق مطشر22562222411005059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيليث حسن عبد الحسن حماس22572222411005063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمؤمل فاضل عبد علي حسن22582222411005064

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد تقي ظافر طالل عبد علي22592222411005068

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد علي عواد شفلح22602222411005075

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية الغدير للبنيناحيائيابراهيم شهيد كايم جبار22612222411006002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية الغدير للبنيناحيائيزين العابدين محمد مهدي عليوي22622222411006023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71ثانوية الغدير للبنيناحيائيسعد شاكر معود شاهر22632222411006025

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار569.0081.29ثانوية الغدير للبنيناحيائيعلي سالم ثامر سعدون22642222411006039

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547.0078.14ثانوية الغدير للبنيناحيائيعلي صادق هيمان عواد22652222411006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية الغدير للبنيناحيائيعلي عدنان محسن خضر22662222411006045

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الغدير للبنيناحيائيكرار محمد مطشر راشد22672222411006051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر510.0072.86ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد رعد اسعد جابر22682222411006057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية الغدير للبنيناحيائيمرتضى رحمن منشد هاشم22692222411006064

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية الغدير للبنيناحيائيمرتضى مجيد خفيف جبار22702222411006066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43ثانوية الغدير للبنيناحيائييوسف عيد موحان جيجان22712222411006070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد محمد كاظم عطشان22722222411007009

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسن عالء عبد الحسن غانم22732222411007019

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسن فالح مهدي لفته22742222411007022

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسين كاظم جخير عوده22752222411007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحيدر عاجل مالح عواد22762222411007038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيرسول جبار نعيثل سناد22772222411007041

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيشهاب حامد حسن شياع22782222411007049

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية382.0054.57اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعماد اياد جبار عبد22792222411007077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيكرار عبد الباري عبد علي22802222411007086

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد فالح عبد الجبار عيفان22812222411007106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عطشان هاشم22822222411007117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى فليح سرحان توماس22832222411007119

كلية التربية/جامعة سامراء527.0075.29اعدادية البطحاء للبنيناحيائيابراهيم عبد جبار مهاوش22842222411008001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد جليل غازي شرشاب22852222411008003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد ريكان تويلي سعد22862222411008005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد طارق شيش خان شرشاب22872222411008006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية البطحاء للبنيناحيائيحسين راسم نجم عبد22882222411008015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية البطحاء للبنيناحيائيحسين علي عباس مشرف22892222411008017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية البطحاء للبنيناحيائيحسين علي ناظم توفيق22902222411008019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0063.43اعدادية البطحاء للبنيناحيائيداخل محمد عوده سويف22912222411008021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية البطحاء للبنيناحيائيسجاد ابراهيم جبر صياح22922222411008026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية البطحاء للبنيناحيائيسجاد جبار لفته عبد22932222411008027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية البطحاء للبنيناحيائيسجاد عادل محسن خضير22942222411008028

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية البطحاء للبنيناحيائيسجاد عقيل بدر جبار22952222411008029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29اعدادية البطحاء للبنيناحيائيسجاد غافل نوري مهدي22962222411008030
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية البطحاء للبنيناحيائيسيف خالد عبد الكاظم منصور22972222411008033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية البطحاء للبنيناحيائيصادق جيوان عدنان منهل22982222411008034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعادل صبيح نايف ماضي22992222411008035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي رزاق عوده عنيطل23002222411008050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي صالح هادي مهاوش23012222411008051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي كاظم حسن وثيج23022222411008053

كلية العلوم/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية البطحاء للبنيناحيائيفرحان مطر صوفان دبيس23032222411008056

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمحسن علي محمد منشد23042222411008060

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمحسن مكي جاسم حمود23052222411008061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمحمد خلف منشد كماش23062222411008064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمحمد عدنان درعان لكطان23072222411008065

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة425.0060.71اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمحمد وسام علي محمد23082222411008067

كلية العلوم/جامعة المثنى587.0083.86اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمرتضى حسين ميس صالح23092222411008068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمرتضى وسام سمير رسول23102222411008070

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمسلم عقيل بدر جبار23112222411008072

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمصطفى ماجد جفات ثجيل23122222411008076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار509.0072.71اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمهدي جمال كامل عبد23132222411008079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمهدي كريم حسان اخبن23142222411008080

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم لطيف شالل مساعد23152222411009001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد ازهر غميس محيي23162222411009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد رزاق عباس كاظم23172222411009005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0079.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد علي غافل عودة23182222411009010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيجعفر طاهر محيسن خيون23192222411009022

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن جاسم ناصر سبوس23202222411009025

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن علي جرد حسن23212222411009027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد هللا حمادي23222222411009035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين محمد باجي نزال23232222411009047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه سالم محمد هريبد23242222411009049

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحميد عمار شاكر محمد23252222411009050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحيدر حازم جبر خلف23262222411009052

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحيدر غني صالح وثيج23272222411009058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية576.0082.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيخضير عباس محمد نصير23282222411009059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرضا امجد فؤاد سعدون23292222411009061

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرضا مشتاق ابراهيم مسعد23302222411009062

كلية االعالم/جامعة ذي قار486.0069.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسجاد عزيز جمعه جعاري23312222411009066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسالم فالح نوري عبد الزهره23322222411009067

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعباس علي جبر عامر23332222411009071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي رحيم والي عصواد23342222411009082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي مهند جاسب حمد23352222411009095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيكاظم سعد كشاش حميدي23362222411009100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيماجد محمود قاسم محمد23372222411009107
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حسين علي محسن23382222411009117

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرتضى عبد الكاظم سالم علي23392222411009130

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0085.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عزيز حسين عمران23402222411009135

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0062.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمقتدى حيدر فاضل محمد23412222411009140

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627.0089.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمنتظر محمد فرج محمد23422222411009146

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوسام احمد ضايف سعود23432222411009148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية الصمود للبنيناحيائيحازم ديوان ناصر حسين23442222411010009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية الصمود للبنيناحيائيسيف بهاء نجم عبد23452222411010027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار509.0072.71اعدادية الصمود للبنيناحيائيطاهر محمد عبد الرزاق راهي23462222411010032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الصمود للبنيناحيائيعلي غسان حسين منخي23472222411010043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57اعدادية الصمود للبنيناحيائيعلي مصطفى شناع لفته23482222411010045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الصمود للبنيناحيائيكرار عادل عبد الحسين رحيمه23492222411010047

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الصمود للبنيناحيائيمؤمل عباس جليل جاسم23502222411010050

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الصمود للبنيناحيائيمحمد حسن رائد محمد عبد الرضا23512222411010054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية الصمود للبنيناحيائيمحمد سمير خضير مهلهل23522222411010057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الصمود للبنيناحيائيمحمد علي محمد عبد الرزاق راهي23532222411010060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الصمود للبنيناحيائيمرتضى حيدر عبد صخي23542222411010064

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الصمود للبنيناحيائيمصطفى سعد جبار محمد23552222411010068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الصمود للبنيناحيائيمقتدر قاسم حميد ياسر23562222411010070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الصمود للبنيناحيائيمقتدى علي محسن عنيد23572222411010071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسن جابر حسن صبيح23582222411011008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسن محمد حسن زياد23592222411011011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسين عبد العباس عبد الخضر شيشخان23602222411011021

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسين محمد كشيش محمد23612222411011024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسين هادي كطان كاطع23622222411011026

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحيدر طهران كاصد مهدي23632222411011028

كلية االعالم/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيسجاد صالح مهدي مسعد23642222411011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيطارق رزاق صافي صالح23652222411011040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس احمد بربوع جابر23662222411011041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس عادل مطرود خضر23672222411011045

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس فالح حسن منخي23682222411011046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس هادي عجيد كدى23692222411011048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0073.14اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس ياسين عبد الشريف دعيم23702222411011049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد المطلب مجيد علي صياح23712222411011052

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى536.0076.57اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي رحيم كاطع ثامر23722222411011059

كلية االثار/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي رضا علي حسين23732222411011060

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي زويد شناوه سويجت23742222411011061

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي ناصر خير هللا محمد23752222411011067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيكرار حسين جالب طارش23762222411011070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد جاسب عباس جبر23772222411011077

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد حسين جالب طارش23782222411011080
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد رافد قحطان عبد العالي23792222411011084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد ياسين ساهي مبارك23802222411011094

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمرتضى سمير مطشر عبد الرزاق23812222411011096

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمرتضى علي عجيل زوير23822222411011098

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمسلم جبار كاظم مصحب23832222411011100

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد نادر23842222411011101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى رحيم عبد المحسن رداد23852222411011102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى مناحي ذياب كاطع23862222411011107

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمنتظر جاسم محمد نادر23872222411011110

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمنتظر حسين قاسم نجم23882222411011112

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيهادي عايد هادي ناصر23892222411011118

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار545.0077.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد امين رشيد عبد العزيز23902222411012003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد ظافر كريم مطير23912222411012011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد محمد نعمة محسن23922222411012024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيتقي حسن جاسب رمضان23932222411012034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجبار ستار جبار مراد23942222411012036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين حمد23952222411012049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن علي مزعل نعمة23962222411012050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن فاضل هادي معيوف23972222411012051

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين ضايف سعد منشد23982222411012068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين عالوي داود ثوين23992222411012071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0089.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين علي سفيح وهيب24002222411012073

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549.0078.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين علي هليل عبد الرضا24012222411012075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين فاضل هادي معيوف24022222411012078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار514.0073.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحميد علي حسين سعدون24032222411012089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر عادل عطشان هايم24042222411012091

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى501.0071.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزين العابدين طالب ثجيل منصور24052222411012097

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد عقيل حسين هلول24062222411012110

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد غني ثامر شول24072222411012111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسلطان عبد الحميد بهلول الوي24082222411012116

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسيف علي خيون محمد24092222411012118

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس ستار سعدون عودة24102222411012125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس صالح نعمه خافور24112222411012126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس عادل عطشان هايم24122222411012128

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس عبد مازون طغيمش24132222411012131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس علي نعيثل كطن24142222411012132

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس فاضل كريم هميم24152222411012135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس محمد عباس زبالة24162222411012138

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الرحمن طالل ثامر جبير24172222411012141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي باقر عبد الكاظم محمد24182222411012155

كلية علوم البحار/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي تحسين علي شريف24192222411012157

339 من 59صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسن شذر كاظم24202222411012162

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسن عبد علي جبر24212222411012163

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسناوي جخير يوسف24222222411012165

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي رزاق شيشخان محيسن24232222411012171

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عبد النبي عبد الحسين علوان24242222411012182

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عودة ابو زركه عاجل24252222411012187

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي فاضل كريم خلف24262222411012189

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي فاضل موسى عبيد24272222411012190

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي فرج حسين فاخر24282222411012192

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0081.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمد خضر حنظل24292222411012195

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعمار حيدر موحان شدود24302222411012199

كلية علوم البحار/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعمار محمد عكله كاظم24312222411012200

كلية علوم البحار/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيفاضل عاشور شنين باغي24322222411012205

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيفراس سامي ثجيل رحيم24332222411012207

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكرار حيدر فائق غثيث24342222411012211

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكرار ضياء هاشم عبد الرضا24352222411012214

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل جاسم راضي صبيح24362222411012221

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد باقر عادل كناد عنجور24372222411012235

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد حازم طه ياسين24382222411012241

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد رحيم عمران جبر24392222411012250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد سجاد عطية كاظم24402222411012253

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0082.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم محمد جلبر24412222411012260

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد علي هاشم طالب عبد24422222411012266

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم548.0078.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد فالح عبد الرضا كطافه24432222411012269

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد وسام عبد الرضا عبد الحسين24442222411012277

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد يحيى كاظم علي24452222411012279

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتجى احمد عرنوص بطاح24462222411012280

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى حسين علي محسن24472222411012286

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى صمد رسن صكبان24482222411012291

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى عمار سعيد جاسم24492222411012294

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى كامل جبر حسن24502222411012296

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى كامل ضاحي كزار24512222411012297

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم617.0088.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى حسين كاظم ثجيل24522222411012301

كلية االعالم/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى فؤاد فياض مسير24532222411012309

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى فاضل كاظم محيسن24542222411012310

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمقتدى جمال عبد الجليل جابر24552222411012317

كلية علوم البحار/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمقتدى محمد علي عناية24562222411012321

كلية علوم البحار/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر خالد عبد االمير مهوس24572222411012327

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر عماد سعيد مطلك24582222411012331

كلية التربية األساسية/جامعة سومر524.0074.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر محمد بجاي عبيد24592222411012332

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر محمد علي حميد24602222411012333
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر موفق حمد محمد24612222411012334

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمهدي رشيد حميد عذاب24622222411012336

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائينايف محسن عاجل حسين24632222411012342

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائييحيى علي طاهر عالوي24642222411012346

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائييوسف ماجد ثامر حسين24652222411012348

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد جواد مكطوف منشد24662222411013002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد فاضل سروال خضير24672222411013004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد فضاء عبد الكريم علي24682222411013005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد نعيم تعبان طليع24692222411013007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد وسام عبد الزهره نايف24702222411013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار503.0071.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيالمنتظر سمير عنيد عوده24712222411013013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء600.0085.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيبرير صادق كاظم رزيج24722222411013016

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيجراح كاظم زغير صيوان24732222411013017

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0079.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيجعفر عون عبد العباس عبيد24742222411013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن نعيم حسن يعقوب24752222411013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين صالح خلف محمد24762222411013031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي ادهام عوض24772222411013035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد محمد عودة عبود24782222411013050

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه كاظم معارج شاهر24792222411013053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي برزان عيدان فرحان24802222411013061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسن مكطوف منشد24812222411013062

كلية العلوم/جامعة سومر627.0089.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حميد جلود عبيد24822222411013066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار557.0079.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي طالب مطير حسين24832222411013071

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي هادي سلمان مهاوش24842222411013080

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرار حيدر شريف ناصر24852222411013084

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيمجتبى لطيف عبادي حنون24862222411013089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حسن فليح منخي24872222411013091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيمقتدى صادق كاظم رزيج24882222411013115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيمهدي بهجت مزهر سليمان24892222411013120

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد جواد كاظم وحيد24902222411015004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد عدنان فرحان صباح24912222411015008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد ماجد ضيدان خضر24922222411015011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد وحيد عبد ديوان24932222411015013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية السالم للبنيناحيائياركان غانم جبهي يوسف24942222411015015

كلية العلوم/جامعة المثنى597.0085.29اعدادية السالم للبنيناحيائيايوب عبد الكاظم نجم عبود24952222411015021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29اعدادية السالم للبنيناحيائيجاسم شنان جاسم شريف24962222411015025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية السالم للبنيناحيائيجعفر عباس علي غانم24972222411015027

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية السالم للبنيناحيائيحسن يعقوب يوسف حواس24982222411015037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595.0085.00اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين حميد هاتف محمد24992222411015046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين سامي جواد عبد هللا25002222411015048

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0083.14اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين عبد الرضا كريم كاظم25012222411015051
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كلية االعالم/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين عبد العظيم جعاز حميدي25022222411015052

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية السالم للبنيناحيائيحيدر احمد علي كاظم25032222411015061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية السالم للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم علي25042222411015064

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71اعدادية السالم للبنيناحيائيحيدر حسين حطيحط ساجت25052222411015065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية السالم للبنيناحيائيزكريا سعد قدوري حدود25062222411015076

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم591.0084.43اعدادية السالم للبنيناحيائيزيد كريم حسين جبر25072222411015077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد حافظ حمود كامل25082222411015080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد حسين كاظم حسن25092222411015081

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد وليد شعيبث علي25102222411015089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد يوسف محمد عيسى25112222411015090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل580.0082.86اعدادية السالم للبنيناحيائيعباس جميل حسين سلمان25122222411015098

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية السالم للبنيناحيائيعباس محمد عايد جساس25132222411015109

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية السالم للبنيناحيائيعبد الرضا زامل حسين بدوي25142222411015112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي ثائر ياسين حسين25152222411015124

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي جميل طالب ناصر25162222411015127

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي حميد25172222411015130

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد الحسين25182222411015132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي سالم سعدون تسيار25192222411015139

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي سعد حربي خلف25202222411015141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0077.57اعدادية السالم للبنيناحيائيغالي لطيف صبيح ضاري25212222411015163

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية السالم للبنيناحيائيكرار حيدر عبد علي مجبل25222222411015170

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14اعدادية السالم للبنيناحيائيمؤمل عالء داود سلمان25232222411015175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد حسين علي غانم25242222411015184

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد ضياء جبار كاطع25252222411015190

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد عادل صابر صالح25262222411015191

كلية اآلداب/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد لطيف علي سلمان25272222411015198

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد نزار خضير خميس25282222411015202

كلية االعالم/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية السالم للبنيناحيائيمرتضى احمد هاشم عفريت25292222411015203

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية السالم للبنيناحيائيمرتضى حازم كاصد صالح25302222411015204

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية السالم للبنيناحيائيمرتظى علي جميل حسن25312222411015208

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية السالم للبنيناحيائيمسلم عقيل جبير عبد الحسن25322222411015210

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية السالم للبنيناحيائيمسلم علي حسن مجيد25332222411015212

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية السالم للبنيناحيائيمصطفى داخل زاجي منحوش25342222411015214

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0085.14اعدادية السالم للبنيناحيائيمصطفى كامل موسى علي25352222411015219

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية السالم للبنيناحيائيمصطفى مهند جاسم علي25362222411015223

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية السالم للبنيناحيائيمقتدى عبد الحسين كريم سباهي25372222411015226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71اعدادية السالم للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي محيبس25382222411015237

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية السالم للبنيناحيائيمنتظر علي صالح فاخر25392222411015238

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86اعدادية السالم للبنيناحيائينور المصطفى احمد عاتي ثامر25402222411015243

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية السالم للبنيناحيائيهاشم قاسم ثامر علي25412222411015244

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية السالم للبنيناحيائيياسر اياد حميد علي25422222411015247
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية االصالح للبنيناحيائياحسان رشيد عاكول محمد25432222411016001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية االصالح للبنيناحيائياحمد جميل جابر خلف25442222411016002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية االصالح للبنيناحيائياحمد عدنان طعيمه حسين25452222411016004

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86اعدادية االصالح للبنيناحيائياحمد عيسى عبيد صافي25462222411016005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية االصالح للبنيناحيائيازهر محسن علوان غياض25472222411016007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية االصالح للبنيناحيائيالحمزة معتز محسن حسون25482222411016008

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيامير علي نافل مهاوش25492222411016010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية االصالح للبنيناحيائيانور ناظم سبتي مهدي25502222411016012

كلية العلوم/جامعة ذي قار635.0090.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيايمن مكي كاطع حمزة25512222411016013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية االصالح للبنيناحيائيباقر سعد فرهود صبر25522222411016014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيبسمان عباس زغير حثالة25532222411016015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسن عقيد جلود شلش25542222411016017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسن موحان دويان طنش25552222411016018

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسنين علي ناصر علي25562222411016019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسين سفير بهلول سلمان25572222411016022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسين عادل جابر محسن25582222411016024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم25592222411016026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيحيدر عادل ثامر نخيل25602222411016029

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيحيدر عبد علي كاظم اسباهي25612222411016030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيسجاد بشير ثجيل مبارك25622222411016032

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية االصالح للبنيناحيائيسجاد عبد الخالق دايش معيجل25632222411016033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار593.0084.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيسجاد كاظم جثير ثجيل25642222411016035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية االصالح للبنيناحيائيعباس خماط ثامر برهان25652222411016039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيعباس عبد الرضا سبيع حيال25662222411016040

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية االصالح للبنيناحيائيعباس علي عناية ضيدان25672222411016042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية االصالح للبنيناحيائيعباس مهند كريم سفيح25682222411016045

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية االصالح للبنيناحيائيعبد الجليل نعمة جليل نعمة25692222411016047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية االصالح للبنيناحيائيعالء كاظم شيال تايه25702222411016049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي اياد صالح صبر25712222411016051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي حاتم كريم محمد25722222411016053

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي رحيم ناصر عليوي25732222411016054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي رزاق صياح صخي25742222411016055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء639.0091.29اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي رسول محمد جيادي25752222411016056

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي رضا سامي هاشم راضي25762222411016057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي كاصد حسين عبيد25772222411016060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي كريم عطية محمد25782222411016061

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية االصالح للبنيناحيائيكرار عالء حسين صادق25792222411016064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية االصالح للبنيناحيائيكرار علي نمنم نافل25802222411016065

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد جابر عبد هللا لفته25812222411016068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الحسين خليف25822222411016070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد صادق خصاف مهوس25832222411016071
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد مهدي راشد قاسم25842222411016079

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد ياسر محمد جنديل25852222411016081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية االصالح للبنيناحيائيمنتظر عبد العباس عبد السادة عليخ25862222411016088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية االصالح للبنيناحيائيهمام عبد العباس زبيري بنور25872222411016090

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد رشيد كريم جعيول25882222411017008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد عبد هللا مزهر كوين25892222411017011

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد عيسى عطار زغير25902222411017013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد قاسم محمد منحوش25912222411017014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائياكرم عبد االله جاسم محمد25922222411017021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائياكرم فاضل جميل بدر25932222411017022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيامير كاظم ريسان خلف25942222411017027

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيامين سهيل محسن عوده25952222411017028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيباقر يوسف جبير حريز25962222411017033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيجعفر ستار جبار والي25972222411017035

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحاتم محمد كريم راهي25982222411017038

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسن جبار عنيب رحيم25992222411017039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسن علي جابر بريبر26002222411017044

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسن ماجد زياد عطيه26012222411017048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسن ناجي عبد سوادي26022222411017050

كلية التربية/جامعة سامراء488.0069.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين رزاق عبد علي عجيل26032222411017053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين صالح عايز هاني26042222411017055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين طالب محمد يوسف26052222411017056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين عزيز عبد حمد26062222411017058

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين علي جابر بريبر26072222411017059

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين محسن حمد حاشوش26082222411017060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0080.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحميد كريم عمير لويج26092222411017063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحيدر حافظ عجريش صياح26102222411017067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيخير هللا مطشر عايز هاني26112222411017072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسجاد احمد شاهر فارس26122222411017077

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسجاد صكبان صالح خضير26132222411017082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسالم علي ضيول خليف26142222411017087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0081.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيشاكر رياض مطشر عايز26152222411017089

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعباس سامي حسين مريان26162222411017098

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعباس عبد االله وداعه شراد26172222411017099

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعباس علي كاصد حميد26182222411017103

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعباس محمد جبر علي26192222411017104

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعباس ناظم حميد بنوان26202222411017106

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرشيد فاضل شالكه محمد26212222411017109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الرزاق سدخان26222222411017112

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الهادي علي سهيل مشعل26232222411017114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعقيل هادي صالح هاشم26242222411017118
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي احمد سليم راضي26252222411017119

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي امجد محمد عكلو26262222411017122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي حسين علي جبر26272222411017125

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي حميد جبر سباهي26282222411017127

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي عباس علي فضل26292222411017134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي عبيد فهد مرهون26302222411017136

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار696.0099.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي عماد شهد خشان26312222411017137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي غركان عوض طارش26322222411017138

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي هادي عبد الرزاق عريبي26332222411017142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيفارس جبار شالكه جبر26342222411017144

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيكاظم كطران عبيد كاظم26352222411017150

كلية التربية/جامعة سامراء514.0073.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيكرار عزيز عبد الحسين مهبش26362222411017157

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيكرار كريم تركي فليح26372222411017159

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمؤمل احمد عبد عكلو26382222411017161

كلية التربية/جامعة سامراء491.0070.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمؤمل حسن علي صيهود26392222411017162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمؤمل صالح حسن شراد26402222411017163

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمؤمل عباس ياسر علي26412222411017164

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيماجد طاهر شاهر فارس26422222411017166

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحسن هادي صالح هاشم26432222411017169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد رحمن حرب جلو26442222411017173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد صادق اياد فيصل كاظم26452222411017175

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى577.0082.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد صادق عبد السميع محسن فرهود26462222411017176

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر475.0067.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد صادق كريم عبيد عيالن26472222411017177

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد علي جواد كاظم26482222411017181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد كاظم حسن حمضه26492222411017183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد كاظم منشد والي26502222411017184

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد هاشم جبير فرحان26512222411017190

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمود شعالن شريف صاحي26522222411017191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0080.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمرتضى قاسم سمير ثجيل26532222411017197

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى صباح حسن شراد26542222411017202

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى ناصر رحيم سوادي26552222411017204

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمقتدى ناظم حميد بنوان26562222411017211

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمهند رزاق خليل محمد26572222411017218

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائييونس عيسى فرحان جخم26582222411017230

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الشطرة للبنيناحيائياحمد جاسم عبد شمخي26592222411018001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية530.0075.71اعدادية الشطرة للبنيناحيائياحمد رياض شاكر عجيل26602222411018002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط600.0085.71اعدادية الشطرة للبنيناحيائياحمد عقيل عبد الرزاق كاظم26612222411018005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86اعدادية الشطرة للبنيناحيائياكرم كاظم ثجيل شنين26622222411018006

كلية الزراعة/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية الشطرة للبنيناحيائيالمقتدى احمد كريم نعيمه26632222411018008

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحازم عواد كاظم خاجي26642222411018016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن وسام غازي جعفر26652222411018024

339 من 65صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0069.14اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين عباس كتاب عبيد26662222411018030

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0092.71اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين فاضل عودة صخي26672222411018034

كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية الشطرة للبنيناحيائيرسول عواد كاظم جحيل26682222411018045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43اعدادية الشطرة للبنيناحيائيزين العابدين ناصر حسين محمد26692222411018048

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم624.0089.14اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد حيدر حسن داود26702222411018050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد علي كريم حسين26712222411018051

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد يعقوب يوسف شديد26722222411018054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعباس شهيد عطار جعفر26732222411018059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية571.0081.57اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعباس عقيل هبر عويد26742222411018060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعبد العزيز حمود ريشان تايه26752222411018061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية386.0055.14اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعزيز حيدر عزيز جبار26762222411018063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي حسن شبيب ملوفد26772222411018069

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي كاظم ملبس سعدون26782222411018080

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيفرزدق هادي حسن علي26792222411018088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الشطرة للبنيناحيائيكرار حسين وكح فليو26802222411018089

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد باسم صاحب حسين26812222411018099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد علي كريم حسين26822222411018111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمرتضى جاسم يوسف شديد26832222411018113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمسلم حيدر هادي عبيد26842222411018116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى عدنان هاشم ياسين26852222411018119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمهيمن رزاق حسن سعيد26862222411018127

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيابو الحسن حيدر عبد هللا عبد26872222411019001

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد حسين نعيم دهيرب26882222411019002

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد علي عبد االمير حمادي26892222411019003

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد عوده حميد باجي26902222411019004

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0086.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائياكرم عبد هللا نجم عبيد26912222411019006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيامين وسام حسن زغير26922222411019007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيباقر سلمان علي حسين26932222411019009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيجعفر مؤيد عليوي حسين26942222411019012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسن علي موحان علوان26952222411019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسن محمد مجبل جبر26962222411019017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين احمد اسماعيل طلب26972222411019019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين امين عبد هللا مهدي26982222411019021

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين حسن عبيد ضيدان26992222411019023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين حمود هاشم والي27002222411019024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين رحيم لفته طارش27012222411019025

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين صباح عبد الرضا عناد27022222411019026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر513.0073.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين طالب حاجم سلطان27032222411019027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين عبود نعيمه طه27042222411019028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين عالء خلف عبد الرزاق27052222411019029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين علوان محيبس حسن27062222411019030
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين علي فرحان جابر27072222411019031

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين محمد ثامر عبد االمير27082222411019034

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين محمد منشد ضيول27092222411019038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحمزه حيدر هاشم عالوي27102222411019039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحمزه سعد هاشم والي27112222411019040

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر بسيم جاسم حسين27122222411019041

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر رحيم خريبط كاظم27132222411019042

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر مهند ثامر عبد االمير27142222411019044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيرضا حسام هادي لفته27152222411019045

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيرضا محمد حمد محسن27162222411019046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسجاد حربي هليل حسين27172222411019049

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء685.0097.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيصفوة الدين احمد خلف غانم27182222411019053

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيضياء المهدي رياض ناصر عيسى27192222411019054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس عائد اسماعيل صاحب27202222411019057

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس عليوي جبر حمود27212222411019059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس ناجح موسى مزعل27222222411019061

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0091.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي المرتضى احمد رزاق عبيد27232222411019066

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حسن كاظم خضير27242222411019067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حسن محمد عبد الحسن27252222411019068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حيدر سعود عزيز محمد صالح27262222411019070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي خالد فليح الفي27272222411019072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي رضا جواد كاظم والي27282222411019073

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية387.0055.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي طالب عبد هللا حسين27292222411019074

كلية العلوم/جامعة سومر603.0086.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق كريم عبود27302222411019077

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي محمد عبد زويد27312222411019082

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي محمد عبطان ملجه27322222411019083

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيكرار احمد هاشم عنكوش27332222411019089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيكرار حيدر جابر موسى27342222411019090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيكرار محمد عاجل ناهي27352222411019093

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمجتبى احمد غيالن احمد27362222411019096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد احمد دحام حسين27372222411019099

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد الباقر مزيد خشان اكمير27382222411019100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد اياد ذياب حسين27392222411019101

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد حسين علي طريف27402222411019103

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد حيدر كريم عطي27412222411019104

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد رحيم عذيب محمد27422222411019105

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد صفاء حسن صاحب27432222411019108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم كاظم جويد27442222411019110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد كريم خريبط كاظم27452222411019116

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد مهدي جبار دنان27462222411019118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم غازي عبد27472222411019121
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم جعفر عيسى27482222411019124

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى علي حسين حمادي27492222411019125

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى محمد وسيل فرهود27502222411019126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى ناجي عليوي بدن27512222411019127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى نصير عباس حسين27522222411019128

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمظاهر ريسان ضايف عبود27532222411019129

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمقتدى عبد الجليل كطيف عنكوش27542222411019130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية542.0077.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمنتظر علي عذيب فزع27552222411019133

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمنتظر محمد شالكه اليذ27562222411019134

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائييونس علي عبد الرضا ابو زوه27572222411019142

كلية التربية/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد باسم حمود محيسن27582222411020001

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد حاتم ربد عمار27592222411020002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد حسن فليح حسين27602222411020003

كلية العلوم/جامعة سومر620.0088.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد صباح مانع دغيم27612222411020005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيجهاد عطوان محسن جبر27622222411020010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسن فالح ناصر حسين27632222411020016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين عالوي حسن عجه27642222411020021

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين عالوي كاظم حسين27652222411020022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين عمار جبار سماري27662222411020023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين كريم جخيور خزعل27672222411020024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين محسن راضي منشد27682222411020025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين هنيهن حليو حنتوش27692222411020029

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعادل عباس شجاي دعيج27702222411020044

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس تحسين خليل هداد27712222411020046

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس حميد عطية طاهر27722222411020048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0072.43اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس داخل علي حسين27732222411020050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس طالب حميدان طاهر27742222411020052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس علي حسن عواد27752222411020053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن دحام عودة27762222411020059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0087.71اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي جاسم محمد جاسم27772222411020066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي حسين عبد داود27782222411020069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي صباح ضيول جواد27792222411020079

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي طعمه عبد الحسين ساجت27802222411020081

كلية اآلداب/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي عزيز راضي محمد27812222411020082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي كاظم راضي منشد27822222411020086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيكاظم شمخي صبح يرغ27832222411020095

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيكاظم عماد رشيد جازع27842222411020096

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0093.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيكرار علي سالم دريول27852222411020100

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمؤمل ستار جبار ضمد27862222411020103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحسن امير فليح محسن27872222411020106

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد اكرم رشاك صلبوخ27882222411020109
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد جعفر محمد محيسن27892222411020114

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد رحيم حمود عطشان27902222411020117

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد فياض طاهر عجرش27912222411020121

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمصطفى فالح مهدي شجاي27922222411020130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمصطفى فيصل خفيف دخيل27932222411020131

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمصطفى كاظم خضير لفته27942222411020132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمنذر نعمان حبيب كنيش27952222411020140

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمهدي محمد هاشم جابر27962222411020142

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائييحيى سالم ياسين علي27972222411020145

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد جواد كاظم عواد27982222411021004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد علي ضيول حايف27992222411021012

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد كاظم نعيم علي28002222411021014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد كامل زغير عذيب28012222411021016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0070.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد كريم خلف مرزوك28022222411021017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد كريم محسن كريوش28032222411021018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد نزار عبد الواحد جابر28042222411021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيازهر صباح عبد اشذير28052222411021022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياكرم جواد كاظم كريم28062222411021023

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيايوب جمال عبد الرزاق زالم28072222411021026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيجعفر نجاح موحان سعيد28082222411021029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن رياض داخل قاسم28092222411021034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن سمير جبيش رحيل28102222411021035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن صالح حسن حميد28112222411021036

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين جاسم علي جابر28122222411021042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة634.0090.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين جبار عبد خنجر28132222411021043

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين حسن حمود نجم28142222411021045

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0083.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين علي حسين صبيح28152222411021055

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين علي عبد المحسن عذيب28162222411021056

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين علي عطيه اعوج28172222411021057

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين عيدان فليح ناهي28182222411021060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين كريم كاطع جبر28192222411021062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين هيثم حسن حمود28202222411021064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيرضا حميد عزيز ابشار28212222411021073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيرضا صالح حسين عبد هللا28222222411021074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيرضا عقيل باقر عناد28232222411021075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيرضا علي حسين عذافه28242222411021076

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيزين العابدين عقيل عايز محمد28252222411021081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسجاد علي عجيل عجمي28262222411021090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسجاد قيصر علي صيهود28272222411021091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيصادق ربيع جويهن كناد28282222411021097

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس حسين هادي حمد28292222411021101
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء449.0064.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس صبيح محسن علي28302222411021104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس عادل علوان جري28312222411021105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعبد هللا حسين مكطوف محمد28322222411021113

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0078.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي احمد رشيد عبد الحسين28332222411021121

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي احمد سعدون طلب28342222411021122

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي جاسب عبيد عرار28352222411021123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي جاسم حمود يعكوب28362222411021124

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي حمد جاسم نعمه28372222411021130

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي رؤوف عبد اللطيف عزيز28382222411021132

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جابر راضي28392222411021137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية556.0079.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم حسن نصير28402222411021138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عدنان عباس هاشم28412222411021139

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عمار يسر عزيز28422222411021140

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عوده عذافه ديوان28432222411021141

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عويش هبيل فرج28442222411021142

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي فؤاد سعدون بجاي28452222411021143

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي مرتضى نايف شمخي28462222411021150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية633.0090.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي ياسين عباس حمد28472222411021154

كلية الزراعة/جامعة سومر453.0064.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي يحيى فرحان حمزه28482222411021155

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار جبار عطيه جعفر28492222411021161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار حيدر حميدي نجم28502222411021162

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار حيدر وهيب لعيبي28512222411021163

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار صدام هليل حسين28522222411021167

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمؤمل وليد نعيم خليف28532222411021169

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد باسم كنيدح عويد28542222411021173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد باسم نسيم ظاهر28552222411021174

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى458.0065.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد باقر حكيم رزاق خلف28562222411021176

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد باقر سعيد ريسان جاسم28572222411021177

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد جاسم فليفل طعيمه28582222411021178

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد رحيم محسن عنجور28592222411021189

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد رضا صالح مهدي تبينه28602222411021190

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد شمخي عناد زيات28612222411021192

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد صادق رعد شناوه كطل28622222411021193

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد عباس خضير نبيت28632222411021195

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد علي صبير عواد28642222411021198

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد عوده عذافه ديوان28652222411021200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد كتاب خضير سلمان28662222411021203

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد منتظر عزيز احمد28672222411021206

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمود عباس حسين جويعد28682222411021207

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة611.0087.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمرتضى مظفر خلف عبد28692222411021210

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمسلم عقيل حميد صكر28702222411021213
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمصطفى زايد موسى شباح28712222411021216

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمقتدى مؤيد نديم كصيل28722222411021221

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمقتدى محمد موسى عزيز28732222411021222

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمقتدى وجدان هادود علي28742222411021223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469.0067.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمنتظر محمد سيران بويج28752222411021229

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى581.0083.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمنتظر ميثاق كاظم مهوس28762222411021230

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمنتظر ناصر عليوي محمد28772222411021231

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمهدي عبد هللا كريم عباس28782222411021234

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الغراف للبنيناحيائياحمد حميد كاظم حسن28792222411022003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الغراف للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم جالب ماضي28802222411022026

كلية االعالم/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية الغراف للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم راضي غياض28812222411022027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية الغراف للبنيناحيائيحسين علي سلمان صيهود28822222411022029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية الغراف للبنيناحيائيحيدر رياض علوان حسين28832222411022038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية الغراف للبنيناحيائيسجاد حيدر حسن نعيمه28842222411022044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية الغراف للبنيناحيائيسجاد سالم حميد زمزير28852222411022046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية الغراف للبنيناحيائيسجاد طارق حامد عبد الحسن28862222411022047

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14اعدادية الغراف للبنيناحيائيسجاد عدنان فاخر حاجم28872222411022049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيصادق جياد عواد نجم28882222411022052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الغراف للبنيناحيائيعباس حسين حامد عاكول28892222411022060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الغراف للبنيناحيائيعباس عبد الحسين شريف نايف28902222411022063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الغراف للبنيناحيائيعالء سالم مارد منشد28912222411022067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيعلي اكبر جبار شلوك عذيب28922222411022069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية الغراف للبنيناحيائيعلي حمد ضاحي خضير28932222411022074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الغراف للبنيناحيائيعلي فالح حسن ياسين28942222411022081

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية الغراف للبنيناحيائيعلي مهند عبد الحسن محسن28952222411022082

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية الغراف للبنيناحيائيكاظم عادل حسين راضي28962222411022086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية الغراف للبنيناحيائيكرار ماجد جبار علي28972222411022087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الغراف للبنيناحيائيمحمد بدر ياسر سلمان28982222411022093

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الغراف للبنيناحيائيمحمد عدنان جاسم محمد28992222411022098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الغراف للبنيناحيائيمرتضى خالد محسن بديوي29002222411022108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الغراف للبنيناحيائيمصطفى ثامر سلمان هاشم29012222411022111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية الغراف للبنيناحيائيمهند سالم جبر عويد29022222411022117

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية الدواية للبنيناحيائياحمد عوده جبير شاوي29032222411023003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الدواية للبنيناحيائيادريس قاسم عبد القادر علي29042222411023004

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية الدواية للبنيناحيائيبشير منذر حنين شاهين29052222411023005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الدواية للبنيناحيائيحسين خميس نعيمه عباس29062222411023009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الدواية للبنيناحيائيسيف حسين خميس مروز29072222411023017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية الدواية للبنيناحيائيعقيل مظلوم صالح عويز29082222411023021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي جاسم ريسان ياسر29092222411023022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الدواية للبنيناحيائيكميل طالب هاشم جاسم29102222411023030

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد بشار فرعون عذاب29112222411023034
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية الدواية للبنيناحيائيمنتظر هادي فارس ناصر29122222411023042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيابراهيم حسن ريسان كريف29132222411024001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى567.0081.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد حميد منخي مناحي29142222411024005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد رياض عوده علي29152222411024006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد عماد حكبي عبود29162222411024008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد غائب رحم سهر29172222411024009

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيازهر عبد حامد لهمود29182222411024013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيامجد طالب حسين علوان29192222411024018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيامجد عادل ناهض منشد29202222411024019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيامير ابراهيم هادي عبد الرضا29212222411024020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيانور ريسان سدخان خضير29222222411024021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيباقر عدي حاتم فهد29232222411024022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيبهاء الدين كمال كاظم فاخر29242222411024025

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسن ثائر ايوب ساجت29252222411024031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسن حمد خويط عنيد29262222411024032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسن علي حسين محمد29272222411024038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسن فالح سعد سلطان29282222411024039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين لؤي موسى عمران29292222411024049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين محمد عباس ديوان29302222411024050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين مهدي حسن نصار29312222411024051

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين ميثم شنان سوادي29322222411024052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين ناصر علي رداد29332222411024054

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحيدر جاسم فرحان صابر29342222411024058

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد داود علي جوده29352222411024071

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد فنجان نايف مري29362222411024072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد مالك طاهر محيسن29372222411024074

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسيف اسعد فاضل مبارك29382222411024076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيصالح جواد عبد الرضا صالح29392222411024078

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيضرغام غني تمل نتيشون29402222411024079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعباس فاضل كاظم سباهي29412222411024084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0082.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد الحسين عباس عبد الحسين جيجان29422222411024086

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي احمد حمادي مان هللا29432222411024090

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي حاجم عبيد مريهج29442222411024093

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي عباس خضير جوير29452222411024097

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي عبد الزهره عبد صياح29462222411024098

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي كاظم بشاره نايف29472222411024102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي محمد قاسم محمد29482222411024103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي وسام عبد ناهي29492222411024104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائيغيث عماد حكبي عبود29502222411024106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيفاضل عدنان غالب حسن29512222411024107

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكرار حيدر جميل نويص29522222411024112
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كلية التربية/جامعة ميسان554.0079.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكرار حيدر محمد حسن29532222411024113

كلية االعالم/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكرار عماد ناصر عبود29542222411024115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد الباقر علي شديد محمد29552222411024119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد الباقر علي مكطوف مري29562222411024120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد بشير عبد االمير جريو29572222411024124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد حسن دريوش هايس29582222411024126

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد رحيم ثجيل كطان29592222411024128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد مقداد محمد حسن29602222411024137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد مهدي جار هللا بجاي29612222411024138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0082.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمود عادل ناهض منشد29622222411024140

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمرتضى رشيد حواس محمد29632222411024145

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمسلم ثجيل حامد لهمود29642222411024149

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمفيد عايد عذاب طاهر29652222411024155

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان586.0083.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمقتدى عيسى خميس جابر29662222411024158

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمنتظر عباس غالب حسن29672222411024162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمهدي علي ناصر مهدي29682222411024167

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0065.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائيهاشم مشتاق هاشم جواد29692222411024172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائييوسف عدي موسى عمران29702222411024175

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد حسين جاسم محسن29712222411025002

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين اسعد ارزيج حسين29722222411025025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين امير حامد عطيل29732222411025026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين جبار حلو كاطع29742222411025027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين سعيد سني كريم29752222411025031

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين علي نسر سرحان29762222411025036

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين محمد حسن نصيف29772222411025037

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر ستار جبار منصور29782222411025042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر علي سالم عباس29792222411025044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر قحطان جاسم محمد29802222411025045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية النصر للبنيناحيائيرضا محمد شالش عجيل29812222411025048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية النصر للبنيناحيائيزين العابدين امجد بشاره زايربجاي29822222411025051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية النصر للبنيناحيائيسلمان غالب سلمان محسن29832222411025056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر544.0077.71اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس رحيم برهان ضيدان29842222411025059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس عدنان موازي بردي29852222411025062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي حميد عرمش جبر29862222411025074

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي دويش معن عويد29872222411025075

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0079.00اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي رحيم عزيز حسن29882222411025076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي عادل فايز حذيه29892222411025080

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي عبد الواحد عبد عوفي29902222411025082

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية النصر للبنيناحيائيمرتضى مهدي نجم عبد هللا29912222411025112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية النصر للبنيناحيائيمقتدى نذير حرفش جابر29922222411025117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية النصر للبنيناحيائيوائل عادل عجيل جبر29932222411025123
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيابراهيم سعد كوعي ابراهيم29942222411026001

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية الرفاعي للبنيناحيائياحمد علي عوده جبر29952222411026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر482.0068.86اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيامير يوسف شرشاب هذال29962222411026008

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0081.57اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيباقر حسون فليح حسن29972222411026011

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيباقر صالح عباس عربي29982222411026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيجاسم اسماعيل ساجت غازي29992222411026014

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار571.0081.57اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيجعفر كاظم جبر خليف30002222411026017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0067.71اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحسن علي خضير عجيل30012222411026020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحسين روضان محمد صاحي30022222411026024

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحيدر احمد غافل شبر30032222411026034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحيدر جبار رحيمه عبد30042222411026037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحيدر جوده جناح حسين30052222411026038

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيحيدر ستار حنظل سلمان30062222411026039

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيسجاد طاهر محيسن عطشان30072222411026048

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيصفاء رسول علي عبد الحسن30082222411026053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0067.71اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيصالح فاضل عويد كناد30092222411026054

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيضياء عامر فرحان فزاع30102222411026056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعباس محمد ريسان مطشر30112222411026065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعباس محمد ناصر عامر30122222411026067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعبد هللا احمد عاشور عبد الساده30132222411026069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعبد هللا بشار ورور جالب30142222411026070

كلية العلوم/جامعة سومر609.0087.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعدنان جليل عويد حمد30152222411026071

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعلي احمد حاجي حسن30162222411026073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيعلي عزيز سلمان كاظم30172222411026081

كلية التربية/جامعة ميسان571.0081.57اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيقحطان كريم كاظم زمان30182222411026092

كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0076.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمؤيد ناصر داغر محمد30192222411026101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد باقر حسن هادي عبدول30202222411026106

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد جعفر شاكر مجبل30212222411026109

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد رسول عزيز نعمه30222222411026114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد سالم محمد ناشور30232222411026115

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية430.0061.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمرتضى سلمان بناي عبد هللا30242222411026123

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمرتضى صبيح عليوي حسين30252222411026125

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسن محمد مهيهي30262222411026127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمسلم مالك مجيد عبد هللا30272222411026132

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمصطفى حيدر جاسم محمد30282222411026133

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمصطفى سهيم عبد جازع30292222411026134

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمهدي حسين عبد الواحد عبد الرضا30302222411026140

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيموسى كاظم غافل شبر30312222411026141

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية الرفاعي للبنيناحيائينشات ظاهر محيسن عطشان30322222411026143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0066.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد قصي لفته عباس30332222411027006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر534.0076.29اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد ياسر حسين غشيم30342222411027010
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية البصرتين للبنيناحيائيباقر علي مري صحن30352222411027017

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار534.0076.29اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسن عابر دشر نعيمه30362222411027025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسن عطية عبيد معارج30372222411027026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين سعد صالل حسن30382222411027030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين نعيم عبد الكريم نصار30392222411027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية البصرتين للبنيناحيائيخلف علوان حمود عصفور30402222411027038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيخير الدين محمد كاظم دخيل30412222411027040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية البصرتين للبنيناحيائيزيد حسن زغير صافي30422222411027043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية البصرتين للبنيناحيائيزين العابدين حميد محسن عبد30432222411027045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية البصرتين للبنيناحيائيزين العابدين زيدان ضبيع كاظم30442222411027046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسجاد ناصر مشني عبدان30452222411027053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسجاد نصير جابر عايد30462222411027054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسيف صدام منصور عنيد30472222411027057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعباس ستار محمد عرمش30482222411027061

كلية الزراعة/جامعة سومر444.0063.43اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعباس سعد صالل حسن30492222411027062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعباس عبد الحسين دخيل فنوخ30502222411027064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعبد هللا جاسم راشد جابر30512222411027068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعبد هللا غيدان ضبيع كاظم30522222411027070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي امير علي غياض30532222411027075

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي امير فندي جابر30542222411027076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي داود سلمان محسن30552222411027081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي فليح صالح شباط30562222411027085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي وليد محمد عبد30572222411027092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي ياس خضير هادي30582222411027093

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيكرار حسن مري صحن30592222411027103

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية البصرتين للبنيناحيائيكرار صباح محيسن غالي30602222411027107

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيكنعان جابر مهدي دريح30612222411027109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمبارك يبر جاسم سعود30622222411027114

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد باقر علي يتيم كطافه30632222411027122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين مكطوف حسين30642222411027127

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار423.0060.43اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمسلم سعيد ثجيل جياد30652222411027136

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الحسين حياوي30662222411027145

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية البصرتين للبنيناحيائيياسر فرحان رسن راهي30672222411027152

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية البصرتين للبنيناحيائييونس عدوان جليل حريجه30682222411027155

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائياحمد رياض كريم محمد30692222411028002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحسنين علي محيل فجر30702222411028009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحسين جبير ساجت عبيد30712222411028011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحكيم هالل فنفون غالي30722222411028015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي مجيبل30732222411028033

كلية العلوم/جامعة سومر610.0087.14اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعلي نعمه شجر صحن30742222411028037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمجتبى حميد عبد خضير30752222411028040

339 من 75صفحة 



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/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمسلم شمخي صاحي حسين30762222411028048

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمنتظر علي عبد شاني30772222411028053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الفجر للبنيناحيائياسعد راضي حسن عناد30782222411029008

كلية الزراعة/جامعة سومر431.0061.57اعدادية الفجر للبنيناحيائيبهاء سيف مهدي صالح30792222411029011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيحبيب حسين خماط عبد30802222411029013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط606.0086.57اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين امل حميد شنجير30812222411029016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط622.0088.86اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين امين زغير جبل30822222411029017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين حاكم مطير عباس30832222411029018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين ماجد ناجي عبادي30842222411029024

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين محمد يونس علوان30852222411029025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين ناظم عبد هللا مفتن30862222411029026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الفجر للبنيناحيائيصدام عليوي هاشم كاطع30872222411029042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط632.0090.29اعدادية الفجر للبنيناحيائيصفاء جابر زعيزع عيدان30882222411029043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية الفجر للبنيناحيائيعقيل طعمه عبد كاطع30892222411029048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط638.0091.14اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي احمد حمزه طاهر30902222411029049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي حاكم مطير عباس30912222411029051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي حسين عطيه طراد30922222411029052

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي قاسم فليح حسن30932222411029061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي منذر عامر فليح30942222411029063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي منصور والي فريح30952222411029064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي نايف حميد مناحي30962222411029065

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي نوري والي فريح30972222411029066

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الفجر للبنيناحيائيعماد ناصر حسين عبيد30982222411029070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيعيسى رحم ظفير عبود30992222411029072

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيمؤمل محمد جابر دحدوح31002222411029077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0084.57اعدادية الفجر للبنيناحيائيماجد حسين خماط عبد31012222411029078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد خضير جبر شويش31022222411029082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد ساجد عبيد عويد31032222411029083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد صادق علي عبد جبير31042222411029085

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد ياسر محيسن عبيد31052222411029093

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيمرتضى منصور حسين لطيف31062222411029094

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الفجر للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل محمد فزع31072222411029097

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيمنتظر اسماعيل سلمان مهدي31082222411029104

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيمهدي حميد سعيد عسكر31092222411029106

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الفجر للبنيناحيائيمهدي وزير جحيل مناحي31102222411029110

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية المثنى للبنيناحيائيحسين قاسم خلف ثامر31112222411030007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00ثانوية المثنى للبنيناحيائيحسين محمد شناوه محمد31122222411030008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية المثنى للبنيناحيائيحيدر عباس حسن فهد31132222411030010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0073.71ثانوية المثنى للبنيناحيائيعلي جواد جبار حسين31142222411030014

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية المثنى للبنيناحيائيعلي مجيد رزاق خلف31152222411030017

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية المثنى للبنيناحيائيعلي منعم كامل حسن31162222411030018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية المثنى للبنيناحيائيمصطفى خضر عباس مدلول31172222411030022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0085.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيابو الحسن رمزي طاهر فليح31182222411031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيامير ضياء كاظم محمد31192222411031014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر552.0078.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيايوب مهدي هاشم محمد31202222411031016

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية الشباب للبنيناحيائيحبيب جمعه نعيم عليوي31212222411031020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن علي نافع كاظم31222222411031023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين صاحب صيهود خشان31232222411031029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين مجيد حسن باجي31242222411031034

كلية العلوم/جامعة سومر627.0089.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين محمد نعمه حسين31252222411031036

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى596.0085.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيحيدر رمثان حسين مطير31262222411031042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيحيدر سعد عزيز عبود31272222411031044

كلية العلوم/جامعة سومر614.0087.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيرضا عزيز خليل ابراهيم31282222411031047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد مجيد حميد جبر31292222411031053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيسيف عدنان كامل ثويني31302222411031055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيعامر بشار ورور جالب31312222411031061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس حبيب عبد المجيد باهض31322222411031063

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس مالك منصور عاجل31332222411031071

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس محمد ياسر عباس31342222411031072

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس ناظم ساجت عبد هللا31352222411031073

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس هادي حسن شاهر31362222411031074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيعبد هللا محمد ثاني عجاج31372222411031078

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيعبد هللا محمد مجيد عاجل31382222411031080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي ادريس جابر صالح31392222411031088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي حسين علي جعفر31402222411031095

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي خالد جابر دخيل31412222411031097

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد الخضر جاسم31422222411031105

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي عوده بريسم جاسم31432222411031108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي مهدي صالح ساجت31442222411031113

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيفاضل محسن ذرب مسير31452222411031118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الشباب للبنيناحيائيمؤمل قاسم كاظم جاسم31462222411031127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحسن كريم محمد عبد الكريم31472222411031133

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد باقر علي زياره تقي31482222411031135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد صحن عذاب حذيه31492222411031142

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد طارق تركي فارس31502222411031143

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد طالب عطشان مجيفي31512222411031144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473.0067.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد عزيز صخي نجم31522222411031147

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد عماد محمد صالح31532222411031149

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد كامل جوده عجيمي31542222411031152

كلية االثار/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد نصار صيوان حصيني31552222411031156

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيمرتضى كاظم عجيل سحاله31562222411031159

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الشباب للبنيناحيائيمسلم رائد رمثان حسين31572222411031161
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى اركان حسن بطي31582222411031164

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى جبار ساهي هادي31592222411031165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى جبار نعاس عويد31602222411031166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى حيدر فليح راشد31612222411031167

كلية الزراعة/جامعة سومر433.0061.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى عالء ياسر عكار31622222411031169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى علي مكطوف مجيثر31632222411031171

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيمقتدى جمال كامل زرزور31642222411031174

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية الشباب للبنيناحيائيمقتدى رفيع وطين منخي31652222411031175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنتظر محمد جمعه عجيل31662222411031189

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنتظر نجاح كاظم رحم31672222411031190

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية الشباب للبنيناحيائيمهيمن قيس حازم عزيز31682222411031194

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الشباب للبنيناحيائيميثم خالد جبار ناصر31692222411031196

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0088.43اعدادية الشباب للبنيناحيائيهشام حسن تالي ظاهر31702222411031200

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية االطهار للبنيناحيائيابراهيم عبود عطيه مانع31712222411032001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية االطهار للبنيناحيائياحمد ماجد حميد فيصل31722222411032004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية االطهار للبنيناحيائيعبد هللا محمد هادي حبيب31732222411032017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43اعدادية االطهار للبنيناحيائيليث عباس خلف عبد31742222411032023

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء561.0080.14اعدادية االطهار للبنيناحيائيمخلص حافظ عطيه مانع31752222411032030

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياباذر صادق جعفر عبد31762222411033001

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيابو طالب عمار طعمه عبد العباس31772222411033003

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد حبيب فرحان مسعد31782222411033006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد راجي كاظم صكر31792222411033010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد سعد حميد حاشوش31802222411033015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد عبد الغفار حسن حبيب31812222411033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد محمد صبار زكاو31822222411033030

كلية اآلداب/جامعة واسط484.0069.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياسماعيل محمد صالح محمد31832222411033035

كلية االعالم/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياكرم احمد قاسم عباس31842222411033036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياكرم حسين علي عبد الحسين31852222411033037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيامير حسن شناع مكي31862222411033045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيايمن ضهد خلف عبد31872222411033049

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيباقر عامر عبد لعيبي31882222411033051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيبرير محسن علي ياسين31892222411033052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن ستار جبر عاتي31902222411033066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر510.0072.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن يحيى عبد الغني قاسم31912222411033078

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0070.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين حيدر عبد اللطيف عبد الستار31922222411033084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين حيدر علوان حبيب31932222411033085

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين رياض صكبان ضهد31942222411033088

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء644.0092.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين طارق حاجم سلطان31952222411033091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عادل عباس عوده31962222411033093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عادل يسر جابر31972222411033094

كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عباس مزهر كويش31982222411033095
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عبد االمير جلود هداد31992222411033096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عبد االمير خلف خشان32002222411033097

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عبد الرؤوف تركي كبح32012222411033098

كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0090.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين علي حسين ضخر32022222411033104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين علي كاظم جواد32032222411033110

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين كامل رزاق غازي32042222411033113

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار695.0099.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين محمد عبد مذود32052222411033115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين وسام عبد االمير جمعه32062222411033119

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين يحيى عبد الغني قاسم32072222411033120

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحيدر ابراهيم مطر حسن32082222411033122

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحيدر عبد االمير محمد جاسم32092222411033127

كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0090.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحيدر عبد االمير مكي حبيب32102222411033128

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحيدر علي عبد هللا حسن32112222411033130

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيراشد ماجد غضبان رويضي32122222411033139

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيرحيم عادل عبد الحسين قاسم32132222411033140

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء614.0087.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيرضا عبد الكاظم حسين حسون32142222411033149

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيرضا محمد جاسم بشاره32152222411033151

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيزين العابدين كاظم صالح حسن32162222411033155

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد احمد صالح طاهر32172222411033156

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد حيدر طعمه جمعه32182222411033158

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد حيدر مكي شهيب32192222411033159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد ماجد حميد سباهي32202222411033165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0086.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد وارد عباس عبد هللا32212222411033167

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد واهم رحيم جعيمل32222222411033168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيسجاد ياسين خليف حالوب32232222411033169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيضرغام حيدر مالك برتو32242222411033174

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس عبد هللا عبد الحسن محسن32252222411033181

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس فاضل منشد سعد32262222411033186

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس كريم سلطان عطيه32272222411033188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد الحسين مالك حسن حسين32282222411033192

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل اسماعيل شنتاف32292222411033194

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.3697.05اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي مزعل32302222411033199

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد هللا سالم عطشان سلطان32312222411033200

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعزيز هيثم عزيز جياد32322222411033205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي المرتضى ياسين فاخر عوده32332222411033210

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي الهادي بسام بدر مزهر32342222411033211

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي باهر ماجد عبد الكريم32352222411033213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي حسين عبد الرحيم احمد32362222411033219

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي خالد عامر عبد32372222411033224

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي رضا حسين شياع جبار32382222411033225

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي ستار جبار معال32392222411033228
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كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0090.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عادل عبد راضي32402222411033229

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عماد عبد الكاظم حنون32412222411033240

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عماد كاظم علي32422222411033241

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0081.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعون علي نعيمه محمد32432222411033256

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيقاسم ستار عوده نعمه32442222411033260

كلية علوم البحار/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيكاظم ميثم كاظم علي32452222411033264

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيكرار حسين علي زاير32462222411033265

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيليث نافع جهيد كاظم32472222411033272

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمؤمل باسل شهيد مهدي32482222411033273

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمؤمل طعمه جلود معيجل32492222411033276

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمؤمل علي عبد االمير ظنون32502222411033277

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمجتبى فاضل هالل صالح32512222411033280

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمجتبى مشتاق رشيد عبيد32522222411033282

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد الجواد بسام بدر مزهر32532222411033284

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد جعفر حبيب عوض32542222411033288

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد رسول جاسم مجيد32552222411033297

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد رضا كريم حسن دبس32562222411033298

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد شريف خلف غالب32572222411033300

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر فيصل32582222411033301

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد صادق عبد المحسن جساس مجلي32592222411033302

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية555.0079.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمد علي ناصر حسين32602222411033303

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد طاهر عوده حسن32612222411033308

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين عبد الرضا ياسر32622222411033311

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن حسن عالوي32632222411033312

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد قاسم طاهر زغير32642222411033317

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد مظفر شريف دحام32652222411033320

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمراد كاظم عايز فالح32662222411033326

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى جواد كاظم علي32672222411033331

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسن علي زاير32682222411033333

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين حمد عجمي32692222411033334

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى فتيان مهدي نهير32702222411033336

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى مانع علي حمود32712222411033338

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى محمد نصيف عيسى32722222411033340

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى منذر كاظم حسن32732222411033342

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل612.0087.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمسلم عقيل حسين علي32742222411033346

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمسلم عقيل خلف جاسم32752222411033347

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0090.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمسلم عقيل هاني شبيب32762222411033349

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمشرق احمد شيشخان كاصد32772222411033351

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى صالح عبد الرضا سلمان32782222411033360

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى عباس حسن علي32792222411033363

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى عوده كريم عوده32802222411033365
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى محمد حاجم سلطان32812222411033366

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى محمد لطيف فرحان32822222411033367

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمصطفى نعيم نعيثل خليف32832222411033368

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمظهر عبد االمير الزم عبد علي32842222411033369

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمقتدى احمد حسين ابراهيم32852222411033370

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمقتدى سعيد غضبان جيثوم32862222411033372

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء574.0082.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمقتدى عيسى طعمه عبد الحسين32872222411033375

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار507.0072.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمنتظر ازهر جواد كاظم32882222411033380

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمنتظر جميل حمود خشان32892222411033383

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيميثم جميل شاكر كاظم32902222411033396

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائينعمه احمد سنيسل محمد32912222411033401

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيأحمد كريم حنون جبر32922222411034001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيابراهيم توفيق عبد العزيز سليمان32932222411034004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية كربالء للبنيناحيائياجود شاكر عبد الرزاق منذور32942222411034009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.3697.62اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد ازهر كاظم جيجان32952222411034010

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد زين العابدين عباس سالم32962222411034023

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد طالب شنان علي32972222411034028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد عامر عبد هللا ناصر32982222411034029

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد عبد االمير هاشم ناصر32992222411034031

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد مهند عبد الجبار كعيد33002222411034040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد ميثاق خيون مذكور33012222411034041

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد هاني عبد الستار عزيز33022222411034042

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيازهر عقيل داود مونس33032222411034045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيالحسن عبد الباقي غني ساجت33042222411034049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيالمؤمل عبد قاسم وهيب33052222411034053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيامجد ليث علوان ناصر33062222411034054

كلية االعالم/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير قيصر جويد علي33072222411034055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيامين علي جواد خليل33082222411034056

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيانور صباح شناع صنكور33092222411034058

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيتحسين جليل شريف شيال33102222411034062

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيجعفر حيدر سالم طاهر33112222411034067

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية632.0090.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن جالل هادي حمود33122222411034073

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن حليم حواس عطشان33132222411034075

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن حيدر جاسم محمد33142222411034077

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عباس علي عاتي33152222411034082

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن علي ناصر عبد الحسن33162222411034086

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عماد عبد هللا هاني33172222411034087

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن فتيان عيسى عمران33182222411034088

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن مرتضى صالح ابراهيم33192222411034092

كلية اآلداب/جامعة ذي قار504.0072.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن مشتاق حسن جايد33202222411034093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن واثق حسن حمودة33212222411034095
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن وجدان محمد حسين33222222411034097

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين احمد طاهر حسين33232222411034102

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين جاسم هاني طعمة33242222411034105

كلية القانون/جامعة سومر594.0084.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين جعفر فيصل حمود33252222411034106

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0080.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين رسول نزار عزيز33262222411034111

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين رشيد ماجد عبد الحسين33272222411034112

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين سالم علي معالن33282222411034113

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عقيل عودة عبد الجليل33292222411034117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عالء حسين كاظم33302222411034118

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي حسين جابر33312222411034119

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار539.0077.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي شكايه ناصح33322222411034120

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي عودة حميدي33332222411034122

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي مجيد حاشوش33342222411034124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عودة عبداالمير عودة33352222411034126

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين قاسم خلف حبيب33362222411034130

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين مازن خلف ذياب33372222411034134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحمزة فاضل عبد عبد النبي33382222411034143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0067.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر صباح شاكر صالح33392222411034150

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر ضياء جهاد مغامس33402222411034151

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر عدنان جاسم لهمود33412222411034155

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر عالء سرحان جياد33422222411034157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر عودة عبد الحسن معيجل33432222411034159

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر نعيم عطية عويجل33442222411034162

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا طالب جوالن ماجد33452222411034168

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيزين العابدين حسام جبار حرمل33462222411034173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيزين العابدين ضياء ناصر لفته33472222411034174

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الساده عبد33482222411034183

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد عماد عبد قاسم33492222411034189

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيسالم محمد رحيم نصيف33502222411034194

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيسوعان شمخي جابر غالب33512222411034196

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيشاكر حسنين شاكر فرحان33522222411034198

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة620.0088.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيصادق وليد عودة حمد33532222411034199

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيصالح ايمن عبد الرحمن صالح33542222411034200

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيطه اركان مكي عبدهللا33552222411034203

كلية القانون/جامعة سومر596.0085.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس احمد عدنان حميد33562222411034205

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس حسين علي سرحان33572222411034207

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس عبد الجبار حمود عبد الواحد33582222411034212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس محمد داخل عبيد33592222411034221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيعالء فيصل جابر فيصل33602222411034230

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار570.0081.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي احمد شريف سفيح33612222411034232

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي ازهر روضان سلطان33622222411034236
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حامد حمزة علي33632222411034245

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حسن نزال سلطان33642222411034249

كلية العلوم/جامعة ذي قار641.0091.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي راضي ياس خضر33652222411034260

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سامي نجم عبيد33662222411034264

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية386.0055.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سمير عاكف فليح33672222411034267

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي صدام علي حسين33682222411034269

كلية الطب/جامعة تكريت695.5299.36اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي صالح صبار علوان33692222411034270

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عامر موسى راضي33702222411034274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عدنان عرنوص بطاح33712222411034276

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0088.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عزام صياح مغامس33722222411034277

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عماد علي حسين33732222411034280

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عودة جوال فهد33742222411034281

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي فالح حسن شناوة33752222411034282

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي كاظم علي حسين33762222411034283

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي مؤيد جواد باقر33772222411034286

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد فرهود عبد هللا33782222411034288

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار686.0098.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد مكي جبر33792222411034291

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي مشتاق حسن جايد33802222411034294

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي ميثم عبد الكريم مزعل33812222411034295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي ناجي جالب نجم33822222411034296

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي نعمة جبار عطار33832222411034298

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي يعقوب يوسف مجبل33842222411034300

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيفاضل ازهر حسن جحيل33852222411034304

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار439.0062.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيفضل حيدر كاظم زبيل33862222411034307

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيفضل عباس ياسين جعفر33872222411034308

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيفالح حسن هاشم لطيف33882222411034309

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار حيدر طالب فاخر33892222411034317

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار حيدر فاروق جابر33902222411034319

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمل صادق فليح حسن33912222411034331

كلية علوم البحار/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمل لؤي فليح حسن33922222411034335

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمن اسعد مدلول عاجل33932222411034336

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0084.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمن ياسين عكاب حشف33942222411034337

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى جودة عبد حسين33952222411034338

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد ابو ذر ماجد حاتم33962222411034341

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر ستار جبر زكاو33972222411034348

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر عباس مزهر طالب33982222411034349

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد بسام ثامر جار هللا33992222411034351

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى637.0091.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد جاسب حسن خضير34002222411034353

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حازم محمد حسن34012222411034354

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار607.0086.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد خالد جواد صبر34022222411034364

كلية العلوم/جامعة ذي قار635.0090.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد راجي عباس منحوش34032222411034367
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد ربيع علي عبد34042222411034368

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رسول جباري عذافه34052222411034371

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رسول كاظم محمد34062222411034372

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رضا صادق عبد صالح34072222411034373

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عادل عبد موحان34082222411034379

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عارف تركي عبد الرضا34092222411034381

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0091.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين خليفه حنون34102222411034383

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عبد الغني ناصر موحان34112222411034384

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم عبيد سبوس34122222411034385

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي حسن شبيب34132222411034389

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي محمد حسين حمد34142222411034393

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي ناصر حسين34152222411034396

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي يعقوب محمد34162222411034398

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد قاسم علوان حبيب34172222411034401

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد قاسم علوان حسين34182222411034402

كلية القانون/جامعة سومر549.0078.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد يوسف جميل عبد الحسن34192222411034408

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى خالد عبد الرزاق عبد النبي34202222411034415

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى محمد عودة وداي34212222411034418

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمسلم حازم فرعون حميدي34222222411034419

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمسلم محمد جواد كاظم34232222411034422

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0070.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمسلم موحان عيال وهيب34242222411034423

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حسين عليوي ناصر34252222411034429

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى سعد حسن مكطوف34262222411034432

كلية اآلداب/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى سلوان محمد حمود34272222411034433

كلية علوم البحار/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى عزام عبد العالي جايد34282222411034436

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى كاظم عبد المحسن عزيز34292222411034439

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0090.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى محمد كريم حميد34302222411034442

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى نعيم عمران جبر34312222411034444

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى حسين عناد غصاب34322222411034446

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى سعدي كاظم حنون34332222411034448

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى عبد العباس فالح كاطع34342222411034449

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى علي جخيور جبير34352222411034450

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى كاظم عبد هللا زغيرون34362222411034451

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى كاظم هادي كريم34372222411034452

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى مهدي محسن عايد34382222411034453

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر ميثاق طالب فرهود34392222411034465

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر يوسف شريف مجيد34402222411034467

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية510.0072.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر يوسف عويد نفاوه34412222411034468

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهيمن احمد شاكر صبيح34422222411034470

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيموسى راضي موسى محمد34432222411034471

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيوائل حسين جابر معتوك34442222411034474

339 من 84صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسين عزيز قاسم عبيد34452222411034477

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسين محمد ناجي مجيد34462222411034478

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء595.0085.00اعدادية كربالء للبنيناحيائييقضان محيي خيون محسن34472222411034479

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيابراهيم سجاد صبيح ثامر34482222411035001

كلية االثار/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية االخاء للبنيناحيائياحمد حسين صبر زاير34492222411035005

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية االخاء للبنيناحيائياحمد محسن عاجل جعجاع34502222411035012

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية االخاء للبنيناحيائيبهاء الدين ناصر صبري سلطان34512222411035024

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيجابر خير هللا جابر طاهر34522222411035025

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين ايوب ناصر حسين34532222411035040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين رزاق علي جبر34542222411035044

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.0082.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق جبر عبد الحسين34552222411035047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية االخاء للبنيناحيائيحيدر غني محمد ناصر34562222411035057

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية االخاء للبنيناحيائيرضا محمد مهيبل خليف34572222411035061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر537.0076.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيرضا محمد نعيم عبد علي34582222411035062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43اعدادية االخاء للبنيناحيائيرضا محمد ياسر عباس34592222411035063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل625.0089.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيزيدون عبد هللا صبري سلطان34602222411035065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيزين العابدين حسين عوده ماهود34612222411035067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية االخاء للبنيناحيائيسجاد عبد الرضا حسين عبد34622222411035071

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية االخاء للبنيناحيائيسعد رائد رحيم ناجي34632222411035075

كلية اآلداب/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيصالح مهدي محمد ناصر34642222411035079

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية االخاء للبنيناحيائيطاهر عزيز حسن فرحان34652222411035083

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيعباس اسامه حيران باهض34662222411035084

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي ابراهيم حسن عمران34672222411035096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي حسين عبد جليهم34682222411035104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي سالم عوده لفته34692222411035107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي ستار عبد الحسن جاسم34702222411035108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي عبد الباري ياسر كريم34712222411035111

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي عماد كاظم طشر34722222411035116

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي مازن ابراهيم هادي34732222411035120

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية االخاء للبنيناحيائيكرار باسم خليف زاير34742222411035126

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية االخاء للبنيناحيائيكرار عالء شوكت سعدون34752222411035128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيكرار علي كاظم راضي34762222411035130

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد باقر رياض خالد فارس34772222411035146

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد باقر يحيى هادي حاتم34782222411035147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد حسين قاسم خضير34792222411035151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى569.0081.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد راضي كاظم ثامر34802222411035153

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد سامي كاظم عبد الحسين34812222411035156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية االخاء للبنيناحيائيمرتضى ستار خلف خليل34822222411035173

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيمرتضى شهيد كريم محمد34832222411035174

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى عزيز حسن فرحان34842222411035181

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى موحان جاسم دويج34852222411035183
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية االخاء للبنيناحيائيمقتدى اياد محمد محسن34862222411035186

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد برهان سعدون ذريب34872222411037003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد جاسم محمد شنشول34882222411037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد صالح داود فهد34892222411037008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيامين كامل شعيبث عاشور34902222411037017

كلية االعالم/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيايهاب نجاح جعفر باقر34912222411037019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبشير طالب ضايف محمد34922222411037021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيجواد رائد ثجيل ليهوب34932222411037024

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0083.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحامد عبد الواحد حسن سهر34942222411037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسن جعفر سلمان ليهوب34952222411037028

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسن علي ياسر علي34962222411037030

كلية التربية/جامعة سامراء580.0082.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين ثامر محمد صالح34972222411037037

كلية االعالم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين حميد هويف جلود34982222411037040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين خالد خوام كاظم34992222411037042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين مهند لطيف سلمان35002222411037052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين ناجي عطيوي دليف35012222411037054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحيدر توفيق عبد الرضا علي35022222411037058

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحيدر سعد عبد الكاظم عجيمي35032222411037059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحيدر ناصر راضي عذافه35042222411037062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيخليفة خليل سالم خليفه35052222411037064

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيرضا غالب كريم فيصل35062222411037066

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610.0087.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيرضا محمد علوان رحم35072222411037067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيزين العابدين نجاح موسى عبد الزهره35082222411037071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسجاد احمد حمدان عبود35092222411037072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسجاد احمد صكبان كريم35102222411037073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسجاد حسن كريم فيصل35112222411037075

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسجاد طالب ريكان خيون35122222411037076

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسيف االمام كامل شعيبث عاشور35132222411037081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعباس عامر عبد هللا محمد35142222411037087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعباس عبد الحسين خيون ثويني35152222411037088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا كفاح حسون عوده35162222411037095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي االكبر حسين فرحان بريدي35172222411037100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي جعفر كاظم سلطان35182222411037104

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي حسين ثجيل ليهوب35192222411037109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي حسين حنون فرج35202222411037110

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي زهير عبد الرضا علي35212222411037112

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان539.0077.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي صبري كريم صايل35222222411037114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي عبد الرضا محسن بدر35232222411037115

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي مخلف جعفر باقر35242222411037121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي مزهر خريبط حسون35252222411037122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب كامل35262222411037123
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي منذر عبد مخرب35272222411037124

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيكرار حيدر غني عبد35282222411037127

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد جاسم سلمان عنبر35292222411037134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد جعفر مالك حسن كاظم35302222411037136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد حسين بشير ضهد35312222411037137

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد رحيم جاسم محمد35322222411037141

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد صالح ثجيل بديوي35332222411037143

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد مرتضى محمد سالم35342222411037146

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد مهدي حميد دبين35352222411037147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد هاني محمد عباس35362222411037148

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمرتضى ثجيل عديم عواد35372222411037152

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمرتضى واثق حميد رحمه35382222411037155

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار557.0079.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمسلم ضياء عبد الوهاب سكر35392222411037156

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمسلم عبد الباري محمد فرهود35402222411037157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى جعفر حريجة جعفر35412222411037161

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى رائد عودة غلطة35422222411037164

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى قائد ثجيل ليهوب35432222411037168

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمقتدى ثائر رضيوي داخل35442222411037170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمقتدى كاظم دودان عبدوش35452222411037174

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمنتظر سلمان لفته فرج35462222411037175

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائينبع صفاء غازي ماجد35472222411037184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيياسر عمار جابر جعين35482222411037186

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيابو الحسنين ستار عودة لفته35492222411038002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0079.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيابو الفضل تحسين عليوي فضيل35502222411038003

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيابو الفضل محمد راضي صبر35512222411038004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد جواد خضير علي35522222411038005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد محمود ياسين محمد35532222411038012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيامجد حسين عظيم سالم35542222411038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسن حرجان صكبان حاجم35552222411038023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسن ذياب جار هللا عاجل35562222411038025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسن علي مفتن جمون35572222411038029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسن قحطان عدنان ذخر35582222411038031

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسن محمود ياسين محمد35592222411038032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسنين عبد الكاظم جويد مسير35602222411038036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين ابراهيم شاهر بجاي35612222411038037

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين باسم محمد منحوش35622222411038039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين حافظ عبد احمد35632222411038043

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0085.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين حليم راضي درويش35642222411038044

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين حميد باقر مرحب35652222411038045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين خالد وحيد ذخر35662222411038047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين ضياء علي حسين35672222411038050

339 من 87صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين عباس فاضل يسر35682222411038051

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين فالح كاظم فرهود35692222411038056

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين مرتضى ثامر محمد35702222411038058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحمزة مسلم عطشان عبيد35712222411038061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحيدر عدنان محمد عطشان35722222411038067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحيدر علي طعمة جاسم35732222411038068

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحيدر علي عزيز عادم35742222411038069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيرضا حسين باسم مجبل35752222411038073

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيرضا سعد شريف سعد35762222411038074

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيزين العابدين باسم يونس خضير35772222411038075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيزين العابدين ناظم مشيط سهر35782222411038080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيسجاد سامي عزيز عادم35792222411038083

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيسيف سعد طلب جبير35802222411038094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيصفوان نجاح كاظم ضيغم35812222411038095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس احمد جاسم محمد35822222411038098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس عبد علي عودة هالل35832222411038103

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار586.0083.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس غافل عواد جفيت35842222411038107

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس محمد بديوي كهيز35852222411038109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس ناظم نزال ساجت35862222411038110

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعدنان جبار مكطوف كودان35872222411038117

كلية التربية/جامعة سامراء514.0073.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد االمير عنيد35882222411038119

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي احمد صالح عجيل35892222411038120

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي حليم راضي درويش35902222411038125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0069.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي حمادي عبد علي35912222411038126

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي عباس عمران طمعه35922222411038134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي عوده فاضل موازي35932222411038137

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي قاسم ريسان بشارة35942222411038139

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي ميثم عبد علي حمزة35952222411038141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعمار تحسين رشيد سويد35962222411038143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيفؤاد ضياء حسين فرهود35972222411038146

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيكرار حسن علي عويد35982222411038150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمؤمل رحيم عبد االمير عنيد35992222411038155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمؤمل رياض كاظم رخيص36002222411038156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمجتبى فاضل زغير علوان36012222411038162

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمجتبى كاظم شنان فالح36022222411038163

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد باقر ثائر باقر مرحب36032222411038166

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0079.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد تحسين عبد علي عبد الحسن36042222411038167

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد رسول ديوان عبود36052222411038171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد رضا صخيل جابر36062222411038172

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد سعد عكاب لغط36072222411038175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد طالب حسين كاظم36082222411038176
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كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد عباس نجم عبد العالي36092222411038177

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد قاسم شالل جابر36102222411038180

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد متاني محمد سوادي36112222411038181

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمرتضى محمد بشارة جاسم36122222411038190

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمصطفى فرقد عبد هللا علوان36132222411038196

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمصطفى وسام منشد فرهود36142222411038198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمقتدى رحيم عبد االمير عنيد36152222411038199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمقتدى رياض فزيع نصار36162222411038200

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمقتدى قصي عليوي فضيل36172222411038204

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمهدي مؤيد صاحب عبد الرضا36182222411038210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمهيمن معن جابر ناصر36192222411038211

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائيياسر تحسين رشيد سويد36202222411038216

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية العكيكة للبنيناحيائييوسف كريم طعيمة جساب36212222411038217

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر506.0072.29اعدادية العكيكة للبنيناحيائييوسف وارد مفتن جمون36222222411038218

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية الجزائر للبنيناحيائياحمد عماد فرج كزار36232222411039001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين حمزه ناظم شعالن36242222411039005

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين عبد المهدي مرحب نبيت36252222411039008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين ماهر ابراهيم حسين36262222411039011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيصدام ايوب محمد غازي36272222411039017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الجزائر للبنيناحيائيقحطان عدنان كيلو جعاز36282222411039023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد طالب ثجيل هادي36292222411039027

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد نعيم حريجه مطرود36302222411039029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمرتضى احمد ماشي عبادي36312222411039030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمقتدى خالد قاسم محمد36322222411039032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمنتظر شهيد خضير عبد العباس36332222411039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمنتظر عقيل عبيد عبد الرضا36342222411039034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت559.0079.86اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمهدي علي حسين زفر36352222411039036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية الحمار للبنيناحيائياحمد عباس عطشان صابر36362222411040002

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية الحمار للبنيناحيائياحمد علي عذاب حنون36372222411040003

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547.0078.14اعدادية الحمار للبنيناحيائياحمد مثنى مدلول صبخه36382222411040004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الحمار للبنيناحيائيحسين عدي عبد ربه عبد الحسن36392222411040010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00اعدادية الحمار للبنيناحيائيسجاد فاضل صبار مكطف36402222411040016

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الحمار للبنيناحيائيعباس جبار حميد حنون36412222411040017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الحمار للبنيناحيائيعباس حسين خزعل جابر36422222411040018

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الحمار للبنيناحيائيعباس نعيم عبد الرضا عذافه36432222411040019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية الحمار للبنيناحيائيعبد الحسن موسى عبد الحسين حسون36442222411040020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية الحمار للبنيناحيائيعلي اياد خماط منشد36452222411040022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية الحمار للبنيناحيائيفالح حسن حمود عوده36462222411040028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الحمار للبنيناحيائيمرتضى حسن رجيب عويز36472222411040034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الحمار للبنيناحيائيمقتدى مؤيد عبد علي مطرود36482222411040037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسن عبد عباس عبد الزهره36492222411041004
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين علي عبيد ضمد36502222411041008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين كاصد مدلول امجيدي36512222411041010

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29ثانوية الجبايش للبنيناحيائيساهر عدنان رزيج جويعد36522222411041012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعباس رمضان مكلف مناتي36532222411041018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعباس علي خنوبه محمد36542222411041020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعباس ناظم ريسان حاتم36552222411041021

كلية العلوم/جامعة سومر612.0087.43ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعلي مصطفى جبار عبود36562222411041024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمحمد ايوب محمد غازي36572222411041027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمحمد سالم عبد الزهره مزيد36582222411041028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمحمد ماجد جبار مهاوي36592222411041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمصطفى عبد الزهره جلود مالح36602222411041032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد رشيد حواس محمد36612222411042002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد كاظم عطية مظلوم36622222411042004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد مشتاق محمد حبيب36632222411042006

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الفهود للبنيناحيائيباقر هالل دهيول دويشر36642222411042017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الفهود للبنيناحيائيبدر كاظم مطشر عصواد36652222411042018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيجواد كاظم صكبان حسين36662222411042020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0081.43اعدادية الفهود للبنيناحيائيحبيب شاكر كريم شالل36672222411042021

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسن خالد غالب حسين36682222411042022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسن صمد عزيز عبود36692222411042024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسن عبد علي حنيحن حبيب36702222411042025

كلية العلوم/جامعة بابل617.0088.14اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسين اسعد كامل فعيل36712222411042032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسين جبار ناصر طريمش36722222411042033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسين علي غني محمد36732222411042044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسين هاشم فاضل ملوح36742222411042045

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الفهود للبنيناحيائيحيدر كامل فاخر حميد36752222411042052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0063.14اعدادية الفهود للبنيناحيائيحيدر وليد حميد زاير مجدي36762222411042054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الفهود للبنيناحيائيسجاد باسم كامل هيهات36772222411042058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية الفهود للبنيناحيائيسجاد فالح داود علوان36782222411042061

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيعباس حاتم كاظم عدوان36792222411042065

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية الفهود للبنيناحيائيعباس كامل فرحان معارج36802222411042067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الفهود للبنيناحيائيعباس ماجد عزيز صيوان36812222411042068

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي اسعد مسير علوان36822222411042075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي حسن دريوش هايس36832222411042077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي رزاق عبد هللا جابر36842222411042079

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي محسن علي حسين36852222411042084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيعلي وهاب رزاق عبد36862222411042086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الفهود للبنيناحيائيقاسم محمد خماط سلمان36872222411042090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية الفهود للبنيناحيائيكرار رفيق عودة هادي36882222411042092

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57اعدادية الفهود للبنيناحيائيكرار شاكر هاشم ميس36892222411042093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86اعدادية الفهود للبنيناحيائيمؤمل قيس مزيد جهلول36902222411042095
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قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الفهود للبنيناحيائيمحمد اسماعيل عزيز جابر36912222411042098

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيمحمد رضا حسين علي محمد36922222411042104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الفهود للبنيناحيائيمحمد ستار جبار شنين36932222411042105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الفهود للبنيناحيائيمحمد فالح حسن بدر36942222411042112

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية الفهود للبنيناحيائيمحمد وهاب عزيز عبود36952222411042113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الفهود للبنيناحيائيمرتضى مالك اسكندر مهلهل36962222411042115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0074.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيمصطفى عبد الفتاح حاجم شنيار36972222411042120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الفهود للبنيناحيائيمصطفى قاسم حنيش مريهج36982222411042122

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية الفهود للبنيناحيائيمقتدى ساجد صباح ميس36992222411042124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية النهضة للبنيناحيائياحمد سعد خلف فرحان37002222411045001

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية النهضة للبنيناحيائياحمد عبد الكاظم عبد الرسول سلطان37012222411045002

كلية االثار/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية النهضة للبنيناحيائياحمد فؤاد حاجم سلطان37022222411045003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية النهضة للبنيناحيائيارشد حميد سلمان حسن37032222411045004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر506.0072.29اعدادية النهضة للبنيناحيائياركان فداء صالح مهلهل37042222411045005

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية النهضة للبنيناحيائيجعفر صادق خلف فهد37052222411045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسن حازم مؤنس عبيد37062222411045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين عباس لعيبي عرزال37072222411045016

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء563.0080.43اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين علي عبد العباس عليوي37082222411045018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين عماد مدلول نجي37092222411045019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين قحطان كاظم محمد37102222411045020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية النهضة للبنيناحيائيخضير راضي هندال جبر37112222411045029

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية النهضة للبنيناحيائيرسول هادي عبد الرسول سلطان37122222411045030

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية النهضة للبنيناحيائيرضا محمد سعدون منصور37132222411045031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية النهضة للبنيناحيائيزين العابدين عماد مدلول نجي37142222411045033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية النهضة للبنيناحيائيسالم سعيد مطر حافظ37152222411045034

كلية االثار/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية النهضة للبنيناحيائيسجاد علي مكطوف جويد37162222411045035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية النهضة للبنيناحيائيعباس احمد خضير عباس37172222411045040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي صدام مزهر شناوه37182222411045049

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي عقيل سلمان جاسم37192222411045051

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي كاظم سوادي كنيو37202222411045052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي محسن حسين منحوش37212222411045054

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية النهضة للبنيناحيائيفاضل عايد خطار ضايف37222222411045058

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية النهضة للبنيناحيائيفايز حميد حيدر عبد الحسين37232222411045059

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86اعدادية النهضة للبنيناحيائيكرار حيدر عبد االمير مكطوف37242222411045062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية النهضة للبنيناحيائيكرار مراد رويح عبد هللا37252222411045063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71اعدادية النهضة للبنيناحيائيمؤتمن حسن علوان مكطوف37262222411045064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد حميد كاظم عبيد37272222411045071

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد راضي عطيه حسن37282222411045072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد شنان طعمه عسكر37292222411045073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد صالح حسن نصار37302222411045075

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى538.0076.86اعدادية النهضة للبنيناحيائيمرتضى رحمن خضير عباس37312222411045079

339 من 91صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية النهضة للبنيناحيائيمصطفى سالم هادي محمد37322222411045084

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية النهضة للبنيناحيائيمصطفى هاني داود خلف37332222411045085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية النهضة للبنيناحيائيمقتدى باسم محمد مجخر37342222411045087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية النهضة للبنيناحيائيمنتظر فائز مكي عوده37352222411045092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية القيثارة للبنيناحيائيابو الحسنين علي حيدر صادق باقر37362222411046001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيانور مظفر منشد حسوني37372222411046006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43اعدادية القيثارة للبنيناحيائيباسم فالح حسن هادي37382222411046007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسن شهيد عليوي كاظم37392222411046017

كلية الزراعة/جامعة سومر420.0060.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين عادل مطشر موازي37402222411046024

كلية التربية األساسية/جامعة سومر543.0077.57اعدادية القيثارة للبنيناحيائيسجاد حسين فرهود غنيدب37412222411046035

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية القيثارة للبنيناحيائيضياء جمال ساجت عبد علي37422222411046040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيضياء شاكر خضير ياسين37432222411046042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس عمار عيدان محمد37442222411046045

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط511.0073.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي حسين خليل حطحوط37452222411046051

كلية التربية األساسية/جامعة سومر523.0074.71اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي خالد عبد الواحد كاظم37462222411046052

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي شاتي جدوع حسن37472222411046057

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي طاهر ثجيل حنون37482222411046059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي عباس حسين فديغ37492222411046060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي عبد هللا محمد جحيش37502222411046061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي كاظم عطوي فديغ37512222411046063

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعيسى رياض عبد حسين37522222411046069

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد سالم حسين طعيمه37532222411046076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسن حمود دفار37542222411046081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمصطفى احمد حسان عطيه37552222411046083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمصطفى حامد هدام طرهيل37562222411046084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمصطفى نعيم جبر ياسين37572222411046088

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمقتدى كاظم عطوي فديغ37582222411046090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0074.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمهند محسن ياسر وايد37592222411046093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط582.0083.14اعدادية القيثارة للبنيناحيائيموسى رياض عبد حسين37602222411046094

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية القيثارة للبنيناحيائيهادي ساجت مشرب نور37612222411046095

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائياحمد محمد حافظ خير هللا37622222411048003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيباقر سالم برغوث سابط37632222411048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسن رحيم سعيد خلف37642222411048012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسن عباس خاجي صحن37652222411048013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسن علي بليسم محمد37662222411048015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسين رحيم جاسم نزال37672222411048017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحمزه رائد فرج سيد37682222411048021

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيرحيم لفته شراد كعيد37692222411048023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيسجاد حسين هادي يوسف37702222411048027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيسجاد رزاق نجم نعيمه37712222411048029

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيسجاد صدام جبار جاسم37722222411048031
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كلية التربية/جامعة سامراء485.0069.29اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس علوان عامر عواد37732222411048036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس قحطان كريم عطشان37742222411048037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعبد هللا كريم كاطع ناصر37752222411048041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعلي احمد جويعد علي37762222411048043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعلي تركي نجم عبد هللا37772222411048044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان610.0087.14اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعلي صاحب محمد راشد37782222411048047

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعماد شنشل كزار حسن37792222411048055

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيكرار حيدر حسين مطشر37802222411048059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحسن رحيم سعيد خلف37812222411048062

كلية العلوم/جامعة سومر628.0089.71اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحمد شاطي فرحان بنيان37822222411048067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحمد طعيمه ورد طاهر37832222411048068

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحمد عباس مظلوم عليوي37842222411048069

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحمد عبد القادر داخل عبيد37852222411048071

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء633.0090.43اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمرتضى رحم عباس عسل37862222411048078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمرتضى سالم برغوث سابط37872222411048079

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمقتدى ثجيل عطا جعفر37882222411048087

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط496.0070.86اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمهدي عباس صعيع حسين37892222411048089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464.0066.29اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائييوسف عباس جابر يوسف37902222411048094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائييونس قاسم عجيل عكيلي37912222411048095

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية الوثبة للبنيناحيائيباقر عبد الواحد ظاهر عباس37922222411050002

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيسجاد مجيد ارضيوي حسين37932222411050006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية الوثبة للبنيناحيائيكرار حيدر جاسم محمد37942222411050009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الشهداء للبنيناحيائيباقر محمد مكطوف هداد37952222411051003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية الشهداء للبنيناحيائيجعفر منصور خلف اسماعيل37962222411051004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين عبد الجبار جميل جبار37972222411051009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين علي عبد الرضا مصخي37982222411051010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحمد عبد حمود ثجيل37992222411051012

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحيدر كريم صبير شنان38002222411051017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحيدره مصطفى دريعم مزعل38012222411051018

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية الشهداء للبنيناحيائيسجاد نصر كاظم عاجل38022222411051023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الشهداء للبنيناحيائيطالب سالم حنين دايخ38032222411051025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعباس علي كاظم صبيح38042222411051028

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي اكبر عبد الحسين عمران حسين38052222411051029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي حسن عليوي جري38062222411051033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي عباس فاضل سعيد38072222411051036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي فزع داود سلمان38082222411051038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الشهداء للبنيناحيائيقاسم عبد الخضر صبير شنان38092222411051040

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الشهداء للبنيناحيائيكمال كامل شنين زباله38102222411051043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية الشهداء للبنيناحيائيليث رحيم عبد فنجان38112222411051044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر535.0076.43اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمجتبى حسين شنون حافظ38122222411051045

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمرتضى عماد عبد العالي وهيب38132222411051050
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمسلم عقيل خير هللا حمدان38142222411051053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمصطفى رسول مهدي مزبان38152222411051056

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمصطفى عبد المهدي صالح مونس38162222411051057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمقتدى علي جوهر ضيدان38172222411051060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية الشهداء للبنيناحيائينور محمد سعيد هارون جعفر38182222411051066

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الصادقون للبنيناحيائياحمد حبيتر مدعث عويد38192222411052001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسين حيدر فاضل خضير38202222411052012

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57ثانوية الصادقون للبنيناحيائيعلي السجاد مرتضى غازي طالل38212222411052032

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمصطفى نعيم غالي عمران38222222411052052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم خليل ابراهيم38232222411052053

كلية التربية/جامعة ميسان555.0079.29اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيحسن عادل طعيمه حسن38242222411053006

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيحسن عويش منشد رديني38252222411053009

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيحسين رشيد خماط حسين38262222411053012

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيسجاد محمد حنيحن صخي38272222411053025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيعباس رزاق سرحان عجيل38282222411053029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيعباس محمد عطيه مطر38292222411053031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد اللطيف جخيم38302222411053032

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيعلي رجب بيومي احمد38312222411053043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيعلي عدنان حمود داغر38322222411053048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيعلي موازي عبيد ضجر38332222411053053

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيمحمد جعفر عباس زباله38342222411053061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيمصطفى عبد ناصر حسين38352222411053068

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيمقتدى اسماعيل سعيد نعمه38362222411053071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيناجي مالك ناجي مزهر38372222411053076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0071.57اعدادية صفي الدين للبنيناحيائيوسام فالح صبري كاطع38382222411053077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيامين مهران محيل رعيد38392222411055005

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيبدر ناجي خميس عباس38402222411055007

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيجراح احمد جاسم محمد38412222411055008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0063.57اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيجعفر باسم عزيز عامر38422222411055009

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيجعفر عبيد متاني جاسم38432222411055010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحسن مقدام شنين هاشم38442222411055015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحسين احمد جاسم محمد38452222411055016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحسين جميل ونان مطير38462222411055018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم محمد38472222411055022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيرسول عبد هللا فارس عبيد38482222411055025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيسجاد اياد طعمة مطيلب38492222411055027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيسجاد مجيد شويع داغر38502222411055028

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيضياء سامي شويج مسير38512222411055029

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة452.0064.57اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعباس ماجد خلف والي38522222411055033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حاجم38532222411055039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيفاضل جبار ثجيل رسن38542222411055045
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كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم غالي38552222411055047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيكرار احمد رزاق جعيم38562222411055048

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمحمد صباح ثجيل خصاف38572222411055055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمحمود شيحان شرهان شيحان38582222411055060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمرتضى جبار عويد حمود38592222411055062

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمرتضى جواد خلف حطاب38602222411055063

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمنتظر دوحان نعيم حسين38612222411055069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمهدي صالح ثجيل جابر38622222411055070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية الميثاق للبنيناحيائياسامه محمد ساجت غالي38632222411056002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71ثانوية الميثاق للبنيناحيائيحسين حاتم مزيد عوده38642222411056009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الميثاق للبنيناحيائيحمزه عبد الرحمن كاظم عاصي38652222411056014

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية الميثاق للبنيناحيائيمحمد علي جميل يدام38662222411056032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد رشيد ساجت فرحان38672222411057001

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد مرتضى عواد كاظم38682222411057005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد نافع طالب رحيل38692222411057006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية النجاح للبنيناحيائياسماعيل جابر رحيل اخمام38702222411057009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيامجد عوده خلف سايب38712222411057011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيباقر غالب لفته جابر38722222411057014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيباقر كريم خلف عطيه38732222411057015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيبالل حميد جوده جالب38742222411057017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيجابر زغير والي ناهي38752222411057019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيجسام كمال محمد جاسم38762222411057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470.0067.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيجعفر مجيد جبر عبد38772222411057024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيحبيب حامد زعيبل يوسف38782222411057027

كلية التربية/جامعة ميسان540.0077.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن جبار جوده عطيه38792222411057028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن صابر خجير عبد هللا38802222411057029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن مطشر ريسان مزيد38812222411057031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين رحمن لعوس خلف38822222411057036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين عدنان هليل طعيمه38832222411057040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560.0080.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين فالح حصيل محمد38842222411057043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيحيدر علي جابر هاشم38852222411057046

كلية العلوم/جامعة المثنى618.0088.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيحيدر نعيم دعالن خليل38862222411057049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيخليل جبار حسن علي38872222411057051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر476.0068.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيرسول رعد فليح محسن38882222411057052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيرسول عباس حسن شعيبث38892222411057053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد سلمان راشد حرموس38902222411057058

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد قاسم عباس محمد38912222411057060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد مجيد شغيدل كسار38922222411057061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس محمد عبيد عايش38932222411057076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا ازغير عاجل ياسر38942222411057079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا رياض ميحان عبد38952222411057081
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي بخيت محسن عبد الحسين38962222411057083

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي حسين علي جالي38972222411057086

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي شاكر زغير بجاي38982222411057091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي لطيف لعيبي جالب38992222411057097

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي محمد جاسم عبد39002222411057099

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي مصطفى امين فاضل رسن39012222411057101

كلية العلوم/جامعة سومر626.0089.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيكرار ناصر عبد حسين39022222411057110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد الباقر حاكم كاظم جساب39032222411057115

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد سعيد معيوف طعمه39042222411057119

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد عدنان شالكه ثامر39052222411057123

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد علي طعين حسن39062222411057124

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيمرتضى هالل جاسم محمد39072222411057133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى جابر غانم عويد39082222411057135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى عبد عذاب زغيرون39092222411057138

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى هادي كشيش جبير39102222411057141

كلية الزراعة/جامعة سومر437.0062.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيمقتدى حبيب فهد وثيج39112222411057142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية النجاح للبنيناحيائيمقتدى حسين صخي كاطع39122222411057143

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0061.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيمقتدى صالح رسن جابر39132222411057144

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيمنهل حميد كصاد صياح39142222411057149

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيمهدي وضاح محيسن حسين39152222411057150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية النجاح للبنيناحيائييوسف حسين موسى عطا39162222411057157

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائياحمد خالد نعمه زاجي39172222411058002

كلية التمريض/جامعة ميسان668.0095.43اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائياسعد فرحان سعد مرزوق39182222411058010

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيامير حامد عيد خشان39192222411058011

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيبدر حمود ناصر حسون39202222411058012

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسجاد حاتم كريم طبيج39212222411058027

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسجاد راجي جواد محمد39222222411058029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسلمان رسن حواس ياهن39232222411058033

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيعلي حسين كريم خلف39242222411058039

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية622.0088.86اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيعلي رزاق جواد كاظم39252222411058040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيغانم شالش محمد ثامر39262222411058045

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيفاضل نوري كمر محارب39272222411058046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى565.0080.71اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيكرار كاظم حبيب عمير39282222411058051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر532.0076.00اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيمحسن يحيى كاظم وايد39292222411058054

كلية االعالم/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيمحمد علي حطحوط مصحب39302222411058057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيمرتضى وليد خالد طاهر39312222411058059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائياحمد راضي جواد كاظم39322222411059004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيازهر راجي سكران جعاز39332222411059016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائياسامة قحطان عبد الجبار كاظم39342222411059017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيايمن راجي حسين صكر39352222411059019

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيباسم محمد رميض حبيب39362222411059021
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسن خضير عباس نشمي39372222411059024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسن سعيد عاصي نايف39382222411059026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسن صالح حسين صكر39392222411059027

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسن هداوي شالش محسن39402222411059029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين انور جواد كاظم39412222411059031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين جهاد غثيث كريم39422222411059032

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار521.0074.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين نعمه عباس حسين39432222411059049

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين نعيم عطوان جابر39442222411059050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد كاظم39452222411059053

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيرضا كنيزع ريسان جابر39462222411059059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0069.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيستار كاظم عطار ناصر39472222411059062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيسجاد صادق خلف فهد39482222411059066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيضياء محمد كاصد رويس39492222411059074

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعباس جاسم غيالن ثويني39502222411059076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعباس صادق عبد الزهره خضير39512222411059078

كلية العلوم/جامعة سومر629.0089.86اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعباس غالب شنته شايع39522222411059080

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعبد هللا فارس خشان رديني39532222411059086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي حسن عبيد باني39542222411059093

كلية اآلداب/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي حسن عوض عبود39552222411059094

كلية التمريض/جامعة ذي قار675.0096.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي حيدر نعيم طاهر39562222411059098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي خليل حبش مجيد39572222411059099

كلية العلوم/جامعة ذي قار632.0090.29اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيفؤاد عباس عبود عودة39582222411059115

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيقاسم رياض صبيح رشاش39592222411059117

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيكاظم عبد حميد نيسان39602222411059119

كلية علوم البحار/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيكرار سعد عبد الحسن كاظم39612222411059121

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيكرار نعيم ناجي عكاب39622222411059123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد شاطي كاطع روضان39632222411059128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد صادق شعبان حرمل حسن39642222411059130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد عدنان جودة عنيد39652222411059134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد قحطان ناجي مخور39662222411059136

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد مصطفى جبار صالح انديوي39672222411059137

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمصطفى احمد ريحان فزيع39682222411059143

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمقتدى كريم حسن مصبح39692222411059148

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمنتظر غانم مريخ نفاوه39702222411059151

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمنتظر كاظم خضير محمد39712222411059153

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الصادق للبنيناحيائياحمد حربي عطيه حاشوش39722222411060002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية الصادق للبنيناحيائيايوب رحيم شاطي كايم39732222411060004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الصادق للبنيناحيائيجعفر زغير جابر حسين39742222411060006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الصادق للبنيناحيائيسجاد رحيم سعيد كحط39752222411060014

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية الصادق للبنيناحيائيصادق صافي حميدي عيالن39762222411060018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الصادق للبنيناحيائيصادق عادل بوهان ساجت39772222411060019
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الصادق للبنيناحيائيعباس حاتم جمعه راضي39782222411060021

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57اعدادية الصادق للبنيناحيائيعبد الرضا صباح ياسر جابر39792222411060023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الصادق للبنيناحيائيمحمد صادق علي خميس عيالن39802222411060033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية الصادق للبنيناحيائيمحمد ماجد خلوهن فرحان39812222411060036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الصادق للبنيناحيائيمحمد ناصر ماضي شالش39822222411060038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية الصادق للبنيناحيائيمصطفى حميد موشان حميدي39832222411060041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الصادق للبنيناحيائيمصطفى محمد سعيد جوده39842222411060042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية الصادق للبنيناحيائيمقتدى جليل ناشي حريب39852222411060044

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيابو الحسن عقيل عوده مسير39862222411062002

كلية العلوم/جامعة ذي قار642.0091.71اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد حيدر خير هللا كحيط39872222411062007

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد سعدي جودي كاظم39882222411062009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد عبد الرحمان سالم جثير39892222411062013

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد عدي شاكر طاهر39902222411062016

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى564.0080.57اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد علي رعد الزم39912222411062017

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد علي زغير ثجيل39922222411062018

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد علي محسن جايد39932222411062020

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد ناصر محمد فنيخ39942222411062021

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيازهر عمار موسى علك39952222411062023

كلية العلوم/جامعة ذي قار635.0090.71اعدادية التفوق للبنيناحيائياشرف نزار ياسر كسار39962222411062024

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيالفضل احمد عبد الحسين انعيمه39972222411062027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيايمن نجاح كاظم سهل39982222411062030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر ضياء رحمن نعمه39992222411062036

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن ابراهيم حسن عبيد40002222411062037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن جاسم خضير زرار40012222411062041

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن خضر حسين عبد الزهره40022222411062043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن علي فالح يونس40032222411062050

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين جبار سرحان غثيث40042222411062059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين حسن عبد الرزاق حسن40052222411062062

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين حيدر جبار غيالن40062222411062063

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين خالد حمادي عبد الحسن40072222411062064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين خالد مهدي ثامر40082222411062065

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين شاكر محمود داود40092222411062068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين عالء عبد الخضر صكر40102222411062071

كلية علوم البحار/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر حسين مطير علي40112222411062083

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر علي حسين محمد40122222411062086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر غسان رديف صياح40132222411062088

كلية التمريض/جامعة ذي قار677.0096.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين حيدر سهيل نجم40142222411062092

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين علي جاسم محسن40152222411062094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0071.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد داخل هاشم حسن40162222411062097

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0085.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد زهير حسن مجيد40172222411062098

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0086.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد عماد عبد الحسين عبد40182222411062101
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كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0087.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد فاضل حسن علي40192222411062102

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيسالم نبيل عبد المهدي عبد هللا40202222411062104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيصادق علي سمير عوده40212222411062106

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس احمد مجيد عامر40222222411062109

كلية االعالم/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس حقي اسماعيل عبد هللا40232222411062112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس سالم سمير ساجت40242222411062113

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس عالء محمود تومان40252222411062114

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس علي عبد الزهره شيال40262222411062115

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس كاظم ثاجب فرحان40272222411062117

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا خالد عبدالحسين وهاب40282222411062121

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا علي ناصر حسون40292222411062124

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد الهادي طارق سلمان حسن40302222411062128

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي السجاد نجم عبد هللا عبد الحسن40312222411062132

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي جواد كاظم منحر40322222411062135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسن فهد صالح40332222411062137

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسين علي خابط40342222411062139

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي ستار جبار محيسن40352222411062141

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عناد عرنوص حسوني40362222411062144

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0081.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي لطيف جخيور جبير40372222411062146

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي محمد قاسم خفيف40382222411062149

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي مصطفى حسن خضير40392222411062153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي وداد شنون عبد علي40402222411062155

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيفضل واثق حبيب ثجيل40412222411062158

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيكاظم عبد المحسن فرج طاهر40422222411062164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيكاظم مؤيد عبد لذيذ40432222411062166

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الزهره كريم40442222411062167

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيمؤمل جاسم عبد الحسين باجي40452222411062171

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيمؤمل جواد كاظم حسن40462222411062173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر511.0073.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمؤمل عبد الكريم ربيح عبيد40472222411062176

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد احمد موسى احمد40482222411062184

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد الصادق محمد مطرود خضر40492222411062185

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد اياد كريم اسماعيل40502222411062187

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد باقر سجاد راضي محمد40512222411062190

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد باقر علي عبد المحسن ذياب40522222411062192

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حسين خيون كريم40532222411062197

كلية العلوم/جامعة المثنى602.0086.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حسين مثمر ضيدان40542222411062198

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حميد حامد صكر40552222411062200

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد رحمن محمد عبد علي40562222411062202

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى459.0065.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد سعد عبد الرحيم سعيد40572222411062207

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد صفاء حميد جباره40582222411062209

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى باسم ياسر مهلهل40592222411062223
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى ثامر رشاد فليح40602222411062224

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى عباس ابراهيم صادق40612222411062227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى قاسم غافل سهر40622222411062228

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى حيدر شالكة سعيد40632222411062238

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت589.0084.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى خالد صبري عبد االمير40642222411062239

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى رشيد كريم ثامر40652222411062240

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى صائب عبود علوج40662222411062243

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى عبد العالي غالي حمادي40672222411062246

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيمقتدى صفاء مجيد جليل40682222411062252

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0073.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيمقتدى مهند علي بالسم40692222411062253

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر عالء جليل نايف40702222411062255

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر عمار عبد الحسين حسن40712222411062258

كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0090.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيمهيمن عبد الحسين نعمه عبد الحسن40722222411062264

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيميثم فالح عوض شدود40732222411062265

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية التفوق للبنيناحيائييحيى منصور محمد دسوقي40742222411062269

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.0092.00اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيحسين مظفر صيوان خشان40752222411063003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيسجاد عبد الكاظم قاسم داغر40762222411063005

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيطاهر مايلين رزاق عوده40772222411063006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيعباس حسن جاسم محمد40782222411063007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيعبد هللا حاتم عبد حسن40792222411063008

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيعلي احمد عبد الصمد جلود40802222411063010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيعلي سعد مايع علي40812222411063013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيمجتبى محمد غانم سالم40822222411063018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيمحمد مطر نعمه رحمه40832222411063022

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيمحمد يوسف عدوان سكر40842222411063023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الجهاد للبنيناحيائياحمد رحيم حسن طاهر40852222411064001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر530.0075.71ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين شمران هاشم عليوي40862222411064003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين هاشم محمد علي40872222411064006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحمزه محمد ناصر حسين40882222411064007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد فالح نعيم عبيد40892222411064009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعقيل مصطفى موسى خلف40902222411064013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الجهاد للبنيناحيائييحيى ياسين بنيان هاشم40912222411064027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائياحمد خليل حسين شاهر40922222411065002

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائياحمد مرتضى عجيل خليف40932222411065003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيباقر نعيم عطيه جباره40942222411065005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0066.29للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيحسن جاسم محمد حسن40952222411065007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0088.14للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعباس هاشم محمد تالي40962222411065011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعلي كريم محمد علي40972222411065013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعلي يسر سلمان عليوي40982222411065014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية561.0080.14للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيمصطفى نعيم عباس عتيوي40992222411065018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0062.86للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيمقتدى عادل حمود فرحان41002222411065019
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيمنتظر عبد الحسن جبار عبد علي41012222411065021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد فالح محمد مطشر41022222411066009

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياركان حميد فياض منصور41032222411066011

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيجعفر علي جبار غنيمه41042222411066018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيجمال علي رشيد ظاهر41052222411066019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن علي جبار دعيم41062222411066020

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين مطير عيدان يونس41072222411066034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيذو الفقار قاسم رخيص زغير41082222411066044

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد عودة عبار اخليف41092222411066055

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعادل مطشر عذاب عوده41102222411066059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعباس حميد كاظم عوفي41112222411066062

كلية التربية األساسية/جامعة سومر518.0074.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي اركان ياسر خضر41122222411066074

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0074.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي رياض سالم جثير41132222411066082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر524.0074.86اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي سالم ابراهيم طاهر41142222411066083

كلية اآلداب/جامعة ذي قار569.0081.29اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عبد االمير مهنه حسين41152222411066091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عبد الحسين محيبس جمعه41162222411066093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيكاظم بهلول عيسى ياسر41172222411066102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى575.0082.14اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمؤمل اسماعيل عبد الحسن عطيه41182222411066104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد باقر مجيد عبود عاصي41192222411066111

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم529.0075.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد تقي رحيم جبر ضايف41202222411066112

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد حسين عكاب شارع41212222411066113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الرضا علي41222222411066117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمرتضى فاضل جاسم محمد41232222411066124

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى قصي عذيب كديمي41242222411066131

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية ابي تراب للبنيناحيائييوسف محمد عباس خضير41252222411066147

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيحيدر ملوح كشيب خليف41262222411067008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيعباس هادي عجزان كمر41272222411067016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيعلي جمال نديم كصيل41282222411067018

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط481.0068.71اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيمؤمل محمد غني حميد41292222411067027

كلية القانون/جامعة سومر572.0081.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيابراهيم محمد شريف جبر41302222411070004

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيأحمد بشير موحان صبيح41312222411070010

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد حسن صبيح جبر41322222411070011

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد عبد المطلب مطشر عجيمي41332222411070013

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0089.14اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد مهدي صالح عبد41342222411070017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية االبرار للبنيناحيائيامين صادق خلف فهد41352222411070025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء448.0064.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن جاسم شاكر كريم41362222411070028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن عماد كاظم حمود41372222411070031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين حسن عذيب طفيح41382222411070037

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين خير هللا صبيح جويهل41392222411070038

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين علي كاظم منحوش41402222411070050

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين محمد ضيول عوفي41412222411070056
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين محمد هاشم زبيل41422222411070057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين ناظم سالم عاجل41432222411070058

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيزين العابدين حسين بصيو نمرود41442222411070072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد عالء احمد مهدي41452222411070076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيسلمان رشيد كامل اليم41462222411070078

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيضياء ناظم مونس مجبل41472222411070085

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيطارق عبد اليمه كاظم فريح41482222411070086

كلية الزراعة/جامعة المثنى460.0065.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس رزاق غازي حسين41492222411070088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس سعيد عبد الحسين علوان41502222411070089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس نعيم حسناوي حداد41512222411070095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية االبرار للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد علي عاتي41522222411070097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيعبد هللا عالوي جاسم عصاد41532222411070102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي صالح مزهر خشان41542222411070115

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عبد الكريم ادريس كتاب41552222411070119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عقيل حسن عباس41562222411070121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي محمد لطفي عبد الواحد41572222411070124

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيفضل هللا علي ضيدان عبيره41582222411070133

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار ياسر ساجت ملغوث41592222411070141

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيمؤيد رزاق شراد زنيد41602222411070145

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد جبار عويد كاظم41612222411070152

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد حمدان كويم حسن41622222411070157

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد حياوي جويد علي41632222411070158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد رسول عبد الرضا نعيم41642222411070161

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد عجيل عتيوي عبيد41652222411070164

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد عالء موحان بصراوي41662222411070165

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد مدلول جبار مونس41672222411070174

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد وليد ناصر عنيد41682222411070177

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0079.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى نبيل نصيف جاسم41692222411070189

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيمسلم عقيل ضايف موحان41702222411070190

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم عبد الساده41712222411070192

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيمعتز باسم صالح حمد41722222411070196

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيمقتدى جواد هاشم عيال41732222411070200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية االبرار للبنيناحيائييوسف عبد االمير شريف جبر41742222411070214

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71اعدادية االبرار للبنيناحيائييوسف يعقوب صبيح كاظم41752222411070215

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية سامراء للبنيناحيائيحسين صادق جخيم ثامر41762222411071005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.0086.71ثانوية سامراء للبنيناحيائيسجاد عبد علي حسين مران41772222411071011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية سامراء للبنيناحيائيعباس ناظم محيسن سلمان41782222411071013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار631.0090.14ثانوية سامراء للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق كاظم مري41792222411071017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية سامراء للبنيناحيائيعلي عبد الرضا شريف مزعل41802222411071018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار593.0084.71ثانوية سامراء للبنيناحيائيفاضل احمد مزهر نعيمه41812222411071019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية سامراء للبنيناحيائيفالح فرج طاهر حسين41822222411071020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية سامراء للبنيناحيائيمثنى جاسم حاصود مطير41832222411071023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار514.0073.43ثانوية سامراء للبنيناحيائيمحمد رضا حيدر محمد خيون41842222411071025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية سامراء للبنيناحيائيمحمد مكي علي مطلك41852222411071026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية سامراء للبنيناحيائيمحمد نعمان عبد واوي41862222411071027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية سامراء للبنيناحيائيمسلم هاشم زوره سكر41872222411071030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية سامراء للبنيناحيائيمهند خالد عبد العالي شبيب41882222411071032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0086.29ثانوية سامراء للبنيناحيائيناجي سفير خليل حمد41892222411071033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية سامراء للبنيناحيائينور صبيح خضير مطير41902222411071034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية المنار للبنيناحيائيابراهيم مفرش فرهود علوان41912222411072001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد سلمان عبد الساده عبود41922222411072004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد محسن جعفر احمد41932222411072005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا عليوي41942222411072006

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية المنار للبنيناحيائيباقر وارد فرج غيالن41952222411072008

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن المجتبى عدنان فرهود راشد41962222411072010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن حبيب نايم حنين41972222411072011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن كاظم ضيول عربيد41982222411072015

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن مرتضى كريم جالب41992222411072016

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية المنار للبنيناحيائيحسين عبد الخالق علي حسين42002222411072020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية المنار للبنيناحيائيحيدر سعيد مجيد حبيب42012222411072027

كلية التمريض/جامعة البصرة687.0098.14اعدادية المنار للبنيناحيائيحيدر ماجد عبد هللا رسن42022222411072030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14اعدادية المنار للبنيناحيائيحيدر مناف عبد الحسين حسن42032222411072031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية المنار للبنيناحيائيرياض خضر جابر محمد42042222411072033

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية617.0088.14اعدادية المنار للبنيناحيائيزين العابدين علي شرشوب عليوي42052222411072035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي جابر سلمان مهوس42062222411072047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي داود اطعيمه سرحان42072222411072050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي زيد عبد الحسين حسن42082222411072051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي سهر رزاق جالب42092222411072053

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي ناعور ناصر حسين42102222411072056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المنار للبنيناحيائيفراس نوح عبد رسن42112222411072059

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية المنار للبنيناحيائيكاظم محمد نعيم فليح42122222411072061

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية المنار للبنيناحيائيكرار عبد الواحد عويد عباس42132222411072065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد باقر داود عبود42142222411072067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد الحسين ناصر42152222411072068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد رزاق خنيطل ثجيل42162222411072071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد غني حسون ماطوز42172222411072073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد فائق عبد هللا راشد42182222411072074

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد وحيد جالول سلمان42192222411072077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمود مصطفى عواد محمد42202222411072079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية المنار للبنيناحيائيمصطفى جالل جاسم محمد42212222411072081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية المنار للبنيناحيائيمقتدى حاكم كاظم عبود42222222411072082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية المنار للبنيناحيائيمقتدى واثق ماجد جري42232222411072085
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية المنار للبنيناحيائيمهتدى فائق طاهر فليح42242222411072088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14اعدادية المنار للبنيناحيائيمهدي سالم فرج شنيار42252222411072089

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية المنار للبنيناحيائينزار علي شرقي لكعان42262222411072091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية المنار للبنيناحيائييوسف حكيم عبد هللا عبيدان42272222411072092

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيابراهيم لطيف ناهي والي42282222411074001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0073.57اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيثائر كريم هديوي صاحي42292222411074006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيحسن جاسب عويد جهيل42302222411074007

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيحسين داخل حسين عوفي42312222411074008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيعقيل طعيمة عبد وذح42322222411074018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية االمامين العسكريين للبنيناحيائيكاظم ناصر عويد جهيل42332222411074021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية االعمار للبنيناحيائيجاسم محمود كمر صالح42342222411076001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية االعمار للبنيناحيائيحازم حمزة جودة مصحب42352222411076002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار524.0074.86ثانوية االعمار للبنيناحيائيحسين خميس كريم شنف42362222411076003

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية االعمار للبنيناحيائيحسين صالح خليوي شالش42372222411076004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية االعمار للبنيناحيائيحسين مطلق رزيج عطشان42382222411076006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية االعمار للبنيناحيائيحسين هاشم حنان خليوي42392222411076007

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية االعمار للبنيناحيائيخالد حسين وداعه صحن42402222411076008

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية االعمار للبنيناحيائيعبد الرحمن حمد علي جبر42412222411076012

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43ثانوية االعمار للبنيناحيائيعبد هللا احمد سليمان علي42422222411076014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية االعمار للبنيناحيائيعبد هللا شناوه جابر صيوان42432222411076015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية االعمار للبنيناحيائيعالء عبد جبر علي42442222411076016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية االعمار للبنيناحيائيعلي قاسم شخير علي42452222411076017

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية االعمار للبنيناحيائيعلي كريم جبر مهاوش42462222411076018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00ثانوية االعمار للبنيناحيائيعيسى محمد خليوي شالش42472222411076021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71ثانوية االعمار للبنيناحيائيفهد علي عايد سليمان42482222411076022

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14ثانوية االعمار للبنيناحيائيميثم محمد جبر مهاوش42492222411076027

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية االعمار للبنيناحيائيوضاح نصار عبد جبر42502222411076028

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0083.71ثانوية االعمار للبنيناحيائيوليد فرج عزيز عطشان42512222411076029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد جابر مطير عباس42522222411077003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد حيدر شيار صافي42532222411077005

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد ستار شريف نعمه42542222411077007

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد سمير ياسر حفين42552222411077008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز658.0094.00اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد صالح كامل شباط42562222411077010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية التميز للبنيناحيائياكرم محمد هالل ايدام42572222411077020

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية التميز للبنيناحيائيامجد عمار حمزه معارج42582222411077021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية التميز للبنيناحيائيباقر بشير عباس خلف42592222411077026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية التميز للبنيناحيائيجاسم جواد كاظم دهيرش42602222411077028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43اعدادية التميز للبنيناحيائيجعفر حسين خلف ايدام42612222411077030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن محمد جواد كاظم42622222411077046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن هادي جوده ثويني42632222411077048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية369.0052.71اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين عالء حسين طاهر42642222411077061
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كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين علي عبد عبد الرضا42652222411077065

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين مرتقى هالل كاطع42662222411077073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين مشاري غافل سرهيد42672222411077074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين نعيم محمد حمود42682222411077075

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية التميز للبنيناحيائيحيدر شاكر عبد عايد42692222411077079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية التميز للبنيناحيائيذو الفقار موسى جالب خليل42702222411077087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71اعدادية التميز للبنيناحيائيرائد فهد لطيف محسن42712222411077088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية التميز للبنيناحيائيرحمن احمد عباس عكيب42722222411077089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية التميز للبنيناحيائيزين العابدين حسين عبد الخضر مسير42732222411077090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0069.29اعدادية التميز للبنيناحيائيسامر مؤيد حمد عبيد42742222411077093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد عاشور نعيم صالح42752222411077102

كلية العلوم/جامعة المثنى595.0085.00اعدادية التميز للبنيناحيائيسيف االسالم حيدر عبد المنذر عثمان42762222411077108

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية التميز للبنيناحيائيعباس حيدر علي هياره42772222411077116

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية التميز للبنيناحيائيعز الدين رافد عبد الرضا حسن42782222411077129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي حسين لفته سلمان42792222411077140

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي رضا ثائر محسن صدام42802222411077141

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي سامي نعيم مانع42812222411077142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي سرمد عادل عباس42822222411077143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي غالب مغامس كشيش42832222411077148

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547.0078.14اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي كريم عبد حسين42842222411077150

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى491.0070.14اعدادية التميز للبنيناحيائيعيسى فالح عبد علي فرج42852222411077159

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14اعدادية التميز للبنيناحيائيكاظم حيدر ابراهيم داشر42862222411077161

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14اعدادية التميز للبنيناحيائيليث حسين جابر شهيب42872222411077168

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية التميز للبنيناحيائيمحسن رضا يوسف راضي42882222411077176

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد احمد حسين علي42892222411077177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد الجواد صباح حسن سلمان42902222411077178

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد باقر داخل عطشان جاسم42912222411077182

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد تيسير خليف مراح42922222411077185

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد جاسم عكله ثجيل42932222411077187

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد جليل عبد سلطان42942222411077189

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم حمادي42952222411077191

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد حيدر جوده عايد42962222411077194

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد راشد صكر سرحان42972222411077196

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد رضا حيدر عناد علي42982222411077197

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد صادق مهدي شناع صنكور42992222411077203

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد علي صاحب عاجل حسن43002222411077208

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية التميز للبنيناحيائيمخلد مازن عبد الحسين بعنون43012222411077212

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية التميز للبنيناحيائيمرتضى ثائر نعيم محمد43022222411077213

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية التميز للبنيناحيائيمرتضى محسن كشاش فليح43032222411077216

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر506.0072.29اعدادية التميز للبنيناحيائيمرتضى محمد فاضل ساجت43042222411077217

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى جابر عبد جابر43052222411077220
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كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى حسين ناصر مجلي43062222411077222

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى علي شحاته عوده43072222411077225

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى كريم عبد حسين43082222411077228

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0095.86اعدادية التميز للبنيناحيائيمقتدى ستار شريف نعيم43092222411077236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية التميز للبنيناحيائيمنتظر صالح حسن عبد43102222411077240

كلية االعالم/جامعة ذي قار456.0065.14اعدادية التميز للبنيناحيائيمنتظر مجيد كاظم سويلم43112222411077244

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية التميز للبنيناحيائيمنير جاسب عبد مالح43122222411077246

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية التميز للبنيناحيائيمهدي جبار حسين تويه43132222411077247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية التميز للبنيناحيائينور الحسين عبد هللا فليح كزار43142222411077251

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيبارق سعد جخيم حسين43152222411078001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيحامد حسام حقيق دهيم43162222411078003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيحسن علي قادر راضي43172222411078004

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيحيدر حميد ساير حسين43182222411078008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيعلي عبد الزهره علوان حسين43192222411078016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيمؤمل ميثاق عباس صالح43202222411078018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيمحمد احمد ساير حسين43212222411078019

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيمحمد عادل نزار كباشي43222222411078021

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيمرتضى احمد حسين ساجت43232222411078023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائياحسان جبار سلمان عبد43242222411079001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائياحمد عبد هللا حريب دويخ43252222411079006

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين عامر حبيب شلوك43262222411079026

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين كاظم عبد الحسين عويد43272222411079030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين محمد صبار جاسم43282222411079031

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين هاشم محمد حسان43292222411079032

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيزين العابدين ناجي محمد كريم43302222411079040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيسجاد صباح ضيول قاسم43312222411079045

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيسجاد عادل كاظم علي43322222411079046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعبد هللا علي ازويد خليف43332222411079067

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0073.86اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي احمد صعيصع محيسن43342222411079069

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي جبار عبيد جابر43352222411079071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي حسن موحان ياسر43362222411079073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي حسين مطشر محيميد43372222411079074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0069.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي خالد بدر سنوح43382222411079075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة631.0090.14اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي ضياء نزال عباس43392222411079077

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي عماد عبد الحسين محمد43402222411079079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي قاسم فازع عوده43412222411079080

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمجتبى سليم محسن خضير43422222411079089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحسن مديح محسن عطشان43432222411079091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحمد باقر رشيد زايد حميدي43442222411079092

كلية القانون/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحمد جبار ياسر حفين43452222411079094

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحمد عباس حسين هادي43462222411079097
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحمد كاظم صالح غياض43472222411079100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمصطفى جبار كريم شامر43482222411079112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق حسين علي43492222411079113

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمنتظر عمار كامل شمخي43502222411079118

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0086.14اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمنتظر محمد فهد خنيفر43512222411079119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمنهل جابر منهل المي43522222411079120

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيجهاد حسين رويعي ابو جليل43532222411080009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيحسن علي حسان اسود43542222411080011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0073.71اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيحمزه جواد كاظم بديوي43552222411080017

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيسجاد علي ساجت ضويف43562222411080027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيسالم عباس منصور حسين43572222411080030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية526.0075.14اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيسيف علي ناصر مطرود43582222411080031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0088.14اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعباس رائد هادي لفته43592222411080033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار507.0072.43اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعباس عادل خلف يازع43602222411080035

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعباس فاضل عباس شذر43612222411080036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية531.0075.86اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي باقر هاشم بادي43622222411080043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي محمد حسين جاسم43632222411080052

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي منتظر عكاب كاظم43642222411080054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر547.0078.14اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي ميثم عبد الحسين حسن43652222411080056

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر541.0077.29اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم بديوي43662222411080058

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيكرار حيدر كريم بجاي43672222411080059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمؤمل علي عطوان عبد هللا43682222411080063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم شويط43692222411080065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمحمد وسام محمد جواد عبد43702222411080071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمرتضى عباس مطشر نجم43712222411080072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمسلم جمال علي ناصر43722222411080075

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية574.0082.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمصطفى حسن هادي صالح43732222411080077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمظفر فيصل جبار عواد43742222411080079

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمنتظر محمود احمد عباس43752222411080081

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية520.0074.29اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيموسى واثق داخل زويد43762222411080082

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0063.86اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيسالم سعد ربيع صبر43772222411081013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيكرار رافد باقر كنهور43782222411081021

كلية التمريض/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيكرار محسن شرشاك منذور43792222411081022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيمحمد عبد هللا خنفر الزج43802222411081026

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625.0089.29اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيمسلم ناجي بعرور جلوه43812222411081029

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائياسالم نجاح عبد الحسين جاسم43822222411083002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائيجعفر مقداد نعيم ياسر43832222411083003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائيحسين عبد دواره كاظم43842222411083005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائيحسين علي هادود علي43852222411083006

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائيعلي شنان محسن طويس43862222411083011

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائيفضل علي ثامر فهد43872222411083014
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كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية عز الدين سليم للبنيناحيائيمحمد سالم عليوي سعيد43882222411083018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الرويمي للبنيناحيائياحمد عادل محمد خواف43892222411084003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية الرويمي للبنيناحيائيانور خالد باهم ماضي43902222411084005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية الرويمي للبنيناحيائيعلي جاسم يونس زهيان43912222411084009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الرويمي للبنيناحيائيعلي غالب حمود بعنون43922222411084010

كلية العلوم/جامعة سومر634.0090.57ثانوية الرويمي للبنيناحيائيمجتبى عماد فضاله هذال43932222411084011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الرويمي للبنيناحيائيمحمد جاسم يونس زهيان43942222411084012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية الرويمي للبنيناحيائيمحمد كيف هللا حران صيهود43952222411084016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية النزاهة للبنيناحيائيعلي محسن علي موسى43962222411085007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية الوعي للبنيناحيائيحسين سلمان مطر ناصر43972222411086001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية الوعي للبنيناحيائيمصطفى صالح شذرة علي43982222411086010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية المحمدية للبنيناحيائيحيدر سالم جابر مري43992222411088002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية المحمدية للبنيناحيائيقيصر عبد هندي كزار44002222411088008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية االكارم للبنيناحيائيباقر خالد شخير ثامر44012222411089004

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية االكارم للبنيناحيائيجعفر عبد ياسر عليوي44022222411089005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية االكارم للبنيناحيائيحسين سعدي مكطوف مؤنس44032222411089007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية االكارم للبنيناحيائيزين العابدين جبار قاسم عيال44042222411089010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية االكارم للبنيناحيائيسجاد جاسب كفة منحوش44052222411089011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية االكارم للبنيناحيائيعبد الصمد شاكر عباس عبود44062222411089015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية االكارم للبنيناحيائيعلي جميل عبد الحسن جابر44072222411089018

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية االكارم للبنيناحيائيعلي كامل عاتي وهام44082222411089020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية االكارم للبنيناحيائيعلي هادي ابو الهيل صبح44092222411089021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية االكارم للبنيناحيائيكرار حميد حنين دايخ44102222411089022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية االكارم للبنيناحيائيمؤمل عبد العزيز عباس عبود44112222411089024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية االكارم للبنيناحيائيمحسن ماجد حمدان وطن44122222411089025

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية االكارم للبنيناحيائيمحمد علي عكلة دايخ44132222411089028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية االكارم للبنيناحيائيمحمود عبد العباس ثجيل عداي44142222411089029

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية االكارم للبنيناحيائيمهدي شاكر عباس عبود44152222411089031

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية االكارم للبنيناحيائينور مجيد ياسر عليوي44162222411089032

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية االشبال للبنيناحيائيزين العابدين عبد هللا ثجيل هداد44172222411090007

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية االشبال للبنيناحيائيمقتدى رحيم عبد دوخي44182222411090019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائياحمد صالح علي حسين44192222411091002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0078.57اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيازهر علي عسوري عبيد44202222411091005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائياكرم ساجد رحيم بطي44212222411091006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيانور هليل عبيد مطشر44222222411091007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيايهم قحطان عويد فضيل44232222411091009

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيايوب يوسف حاصود عاصي44242222411091010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيباقر محمد جاسم محمد44252222411091011

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيتحسين هالل جبار عليوي44262222411091012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيحارث زيد علي طاهر44272222411091014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيحر عبد االمير مطرود كاطع44282222411091015
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيحسن ناجي تعبان عبد الوحد44292222411091018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيحسين ساير جابر عايد44302222411091019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيحسين طاهر سلمان ابراهيم44312222411091020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيحسين علي حمزه حمود44322222411091023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيحسين مالك عباس شنيار44332222411091025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيرضا شاكر شنان عريبي44342222411091027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيساجد هالل يوسف راشد44352222411091029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيسجاد احمد فاضل ظاهر44362222411091030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيسجاد عبد الحسن خلف مطلق44372222411091031

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيسجاد عبد عرج حسين44382222411091032

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيصادق حسن تمر رضا44392222411091034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعباس اياد مراد كاظم44402222411091035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعباس حسين دنيف شريف44412222411091037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعباس صبيح محمد عوده44422222411091039

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعلي حسن فليح حسن44432222411091042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعلي سمير جويد مجدي44442222411091044

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعلي شعالن حسون جاسم44452222411091045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعلي ماجد حمود رستم44462222411091051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعلي ميثاق رزاق سرحان44472222411091053

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيعمار سلمان علكم كزار44482222411091055

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيغيث عوده فغير زنيهر44492222411091056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيكرار عاجل عجاج سلطان44502222411091058

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمجتبى رياض كريم كاصد44512222411091059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد الباقر عقيل محمد زبالة44522222411091061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد جمعة مطلك مشحوت44532222411091063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد جلود44542222411091065

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد قاسم علي جالي44552222411091069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد قصي لفته عباس44562222411091070

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد مرتضى عبد علي سمح44572222411091071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد موفق علي صاحي44582222411091072

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمحمد وليد جهاد مريهج44592222411091073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمرتضى احمد والي حذية44602222411091075

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمرتضى جميل بحر حسن44612222411091076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمرتضى عويد فليح هنيدي44622222411091077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمرتضى غالي محمد العبد44632222411091078

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمنتظر خالد حسين كاظم44642222411091083

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائيمهدي صالح راهي حلو44652222411091086

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57اعدادية العطاء النموذجية للبنيناحيائينبيل رحيم جهيد بدر44662222411091087

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57ثانوية المرفأ للبنيناحيائيالحارث قاسم جويد معن44672222411092008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية المرفأ للبنيناحيائيايمن عبد هللا محسن خضير44682222411092009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية المرفأ للبنيناحيائيحسن حميد كاظم عبود44692222411092015
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قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية المرفأ للبنيناحيائيحسين جاسم حسن خضير44702222411092020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية المرفأ للبنيناحيائيعباس علي عبد الحسين بهاض44712222411092028

كلية االعالم/جامعة ذي قار443.0063.29ثانوية المرفأ للبنيناحيائيمصطفى طالب صخيل فنوخ44722222411092044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر533.0076.14ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائياحمد سعد جبار حنون44732222413001003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائياحمد سمير جواد كاظم44742222413001004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائياحمد عماد راضي خضير44752222413001005

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين676.0096.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائياحمد محمد حسون محمد44762222413001006

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.2883.33ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الصاحب عبد الحسين44772222413001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائياحمد يحيى عباس هاني44782222413001008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0091.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيالحسين جعفر غافل جالب44792222413001009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيامجد حميد كاظم حنون44802222413001010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيبنان ستار عبود فارس44812222413001011

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيجعفر احمد عبد العالي خيون44822222413001012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسن علي ناصر حسين44832222413001013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسن علي نثير طعيمه44842222413001014

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة675.0096.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسنين احسان محمد سعيد صالح44852222413001015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0091.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين جمال كامل عجيل44862222413001016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين سعدون شهاب نجم44872222413001017

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء564.0080.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير صبري عبد44882222413001018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير عوده مرزوك44892222413001019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين محمد مراد عودة44902222413001021

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين وسام جاسم عبد الرضا44912222413001022

كلية العلوم/جامعة ذي قار656.0093.71ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين يونس كاظم عطيه44922222413001023

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0078.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحيدر منذر مهدي عبد44932222413001026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيداود حمد درويش عباس44942222413001028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيسجاد مؤيد قاسم ياسر44952222413001030

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيضاري حسين حسن سرحان44962222413001031

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيضياء الدين مصطفى جلود حمزه44972222413001032

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعباس كاظم فاخر حاجم44982222413001034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعباس وسام جاسم عبد الرضا44992222413001035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد سالم عزيز45002222413001036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد العباس حسين45012222413001038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جاسم محمد45022222413001041

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي صكر45032222413001042

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مهدي عليوي45042222413001043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي ستار جبار طعين45052222413001044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي عيسى مزهر صالح45062222413001045

كلية القانون/جامعة سومر572.0081.71ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي مهند عبد الحسين محمد45072222413001047

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار570.0081.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي واثق سعود عبد العزيز45082222413001048

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيفضل عبد الستار جابر كشيش45092222413001049

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمجتبى حسين علي هاشم45102222413001050
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر513.0073.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الحسين كاطع45112222413001051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن عطيه عليوي45122222413001052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار577.0082.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا سمير حسن45132222413001053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد عبد الكاظم ناصر45142222413001054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق غزوان عبد االمير كاظم45152222413001055

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار557.0079.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا كاظم ضهد45162222413001057

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد منصور سلمان45172222413001061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.5693.37ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى حمزه جابر صايل45182222413001062

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر هداوي غالب45192222413001063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن يوسف ناصر45202222413001064

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد طالب علوان45212222413001065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى مسلم جبار عبد45222222413001066

كلية التمريض/جامعة ذي قار675.0096.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيهادي اكبر عبد هللا عبد علي45232222413001068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي الرضا ابراهيم خليل مشني45242222413002004

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43ثانوية الشيباني االهلية للبنيناحيائيحسين سلمان وشيل حبيب45252222413003005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء429.0061.29ثانوية الشيباني االهلية للبنيناحيائيسجاد مهدي عبد الحسين وادي45262222413003007

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0083.00ثانوية الشيباني االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ثائر نايف محمد45272222413003010

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى580.0082.86ثانوية الشيباني االهلية للبنيناحيائيمقتدى عقيل عبد هللا جودة45282222413003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد جبار حسين عطية45292222413004005

كلية االثار/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد جواد كاظم ياسر45302222413004007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0085.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الوهاب رزاق عباس45312222413004012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0074.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد عزيز علي جبر45322222413004013

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد فخري جواد كاظم45332222413004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0080.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيباقر عبد االمير عزيز بويج45342222413004024

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن نجم عبيد45352222413004026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن احمد عمار عوده45362222413004029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن اكرم محسن بندر45372222413004030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0071.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن انور رزاق جعاز45382222413004031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن باسم عدنان مفتن45392222413004032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن حكيم عكله كريدي45402222413004034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسن ناصر عبد المطلب محمد45412222413004042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين احمد باشط ياسر45422222413004044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عمار عوده45432222413004046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين جبار حسين المي45442222413004048

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين عبد علي حبيب حسين45452222413004056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين خضير45462222413004057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحكيم جعفر نوري حسن45472222413004061

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحمزة عبد هللا ياسر خضير45482222413004062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد االمير عزيز بويج45492222413004063

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم وسيل عكيلي45502222413004064

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر قاسم خلف عبد الواحد45512222413004067
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيرحيم كريم حنتوش عليوي45522222413004073

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم561.0080.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيرضا رزاق حسن دوخي45532222413004075

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيرضا علي جابر عاشور45542222413004076

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيرضا مجيد علي غانم45552222413004077

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد رائد كريم خلف45562222413004086

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد علي زويد شمخي45572222413004089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد ميثم كريم علوان45582222413004092

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد نبيل فائق هاشم45592222413004094

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس اياد عواد مزهر45602222413004102

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس حسن عباس حاشوش45612222413004104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس رزاق خضير محمد45622222413004106

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس علي طالب حسين45632222413004109

كلية االعالم/جامعة ذي قار473.0067.57ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس مالك أكريم ملبس45642222413004113

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عبد الرضا خليف45652222413004114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل مري فليح45662222413004116

كلية العلوم/جامعة سومر612.0087.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خلف عطيه جامول45672222413004118

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد المهدي حميد عطيه محمد45682222413004120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعالء كريم سكر غتر45692222413004123

كلية التمريض/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي احمد خليف بديوي45702222413004126

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي الهادي عبد الجبار سرحان سهر45712222413004127

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي باسم نجم عبد45722222413004128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي سعد كريم سعدون45732222413004141

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي سعد ناصر علي45742222413004142

كلية العلوم/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي كتاب مصاول رداد45752222413004153

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد منشد ضيول45762222413004155

كلية التربية /جامعة الحمدانية504.0072.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى صالح سعدون45772222413004156

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي مظفر شناوه حسين45782222413004157

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيغني غانم عويد كعيم45792222413004162

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيغيث احمد هاشم لفته45802222413004163

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيقيصر رزاق دخيل علي45812222413004165

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيكاظم حسين هاشم محمد45822222413004166

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيكرار جبار روضان خضر45832222413004167

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيكرار رعد كاظم عزيز45842222413004169

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيكرار غانم سعيد راضي45852222413004171

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيليث محمد جاعد شمخي45862222413004175

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد جاسم حمود45872222413004178

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحسن جميل عجرش جهيل45882222413004179

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد احسان هاشم زغير45892222413004180

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد حسن عطيه45902222413004188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد رزاق عطشان هويدي45912222413004190

كلية االعالم/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم نتيش علي45922222413004205
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد موسى محسن مهدي45932222413004207

كلية علوم البحار/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد هاتف عبد علي حسين45942222413004209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد ياس خضير صاحي45952222413004211

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد جاسم راضي45962222413004215

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمساعد عبد هللا حسين راضي45972222413004216

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد المحسن عبد الرزاق45982222413004219

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى رياض نايف حسان45992222413004224

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمود محمد باقر46002222413004230

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر حاتم عجيل خليف46012222413004235

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر رزاق هاشم كاغد46022222413004237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمهدي غانم عويد كعيم46032222413004241

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيموسى حسين جمعة جبار46042222413004243

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيياسين جهاد جحيل جخيور46052222413004247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين صالح عبد بشير46062222413005002

كلية االعالم/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس رائد ثجيل رهيف46072222413005005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد خالد جوده بديح46082222413006001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر541.0077.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد سلمان عبد علي سلمان46092222413006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0067.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد عبد االمير سمير ياسر46102222413006004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد فرحان كردي خليف46112222413006005

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيايمن كامل عزران طاهر46122222413006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيباقر غالب مطشر أشويلي46132222413006010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيجعفر سرحان غياض خليفه46142222413006014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيجعفر طالب رحيم حسين46152222413006015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيجواد كاظم ابراهيم موازي46162222413006016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل562.0080.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن حميد عويد حسين46172222413006018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط502.0071.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن عالء صكبان حمدان46182222413006021

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن يحيى مزعل جهيد46192222413006025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط602.0086.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسنين طالب رحيم حسين46202222413006026

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين احمد مجيد ياسين46212222413006028

كلية االعالم/جامعة ذي قار446.0063.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين اسماعيل هادي عذاب46222222413006029

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين باقر ارحيم حميد46232222413006030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612.0087.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين جوده زمزوم عبد هللا46242222413006031

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين حمود هيس حسن46252222413006032

كلية القانون/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين رياض عناد مكطوف46262222413006034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين سلمان طعمه جكينم46272222413006035

كلية العلوم/جامعة سومر644.0092.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين عباس حسين عبيد46282222413006036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين عبد فاضل حمود46292222413006037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين عالوي خاجي صحن46302222413006039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين علي نوري ساير46312222413006042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين قاسم حمد خشيني46322222413006044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين يوسف علي حسين46332222413006045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحمزه اسعد حلو صالح46342222413006046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر احسان علي خضر46352222413006047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر عماد غضبان طريمش46362222413006048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيزيد شهيد قاسم خلف46372222413006059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين جليل دخيل برغوث46382222413006060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي حسين عبد علي46392222413006062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد أحمد رحيم صكبان46402222413006064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد علي عطيه عذاب46412222413006069

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد نعيمه مطير46422222413006072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر482.0068.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسالم غالب عويد كعيم46432222413006076

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيصدام عاجل ثجيل عكيلي46442222413006079

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيصالح هادي كاظم وني46452222413006080

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس احمد كاظم منشد46462222413006081

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس عادل مشاري زويني46472222413006085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس عالء حمود جاسم46482222413006086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس قاسم حمود علي46492222413006088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس كمال مسير صالح46502222413006089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس محمد دخيل ناصر46512222413006091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس هداب عبد الحسن فشاخ46522222413006093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر552.0078.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعباس يوسف كاظم يوسف46532222413006094

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا طالب ياسر دخيل46542222413006095

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعقيل يونس كامل جابر46552222413006096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم عامر ريس46562222413006097

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي اكبر سعود هادي طاهر46572222413006099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسن فليح نكيته46582222413006103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين بريج حسين46592222413006104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين ثجيل سلمان46602222413006105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جبار معيبد46612222413006106

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين نعيم شخير46622222413006108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي راضي عباس عبود46632222413006110

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء564.0080.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي صاحب صيهود خشان46642222413006114

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي صالح حسن سويلم46652222413006115

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط517.0073.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جوده عبد هللا46662222413006118

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي عيسى عذاب هربد46672222413006120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل رحيم فارس46682222413006121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي فضيل حسين عفدول46692222413006122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي ناصر حميد ضلم46702222413006125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي هادي عبد ناصر46712222413006126

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيكاظم كريم كاظم عايش46722222413006131

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيكرار جابر حنون كاظم46732222413006132

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر جعفر خضير46742222413006133
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيكرار فالح خلف عيدان46752222413006136

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمؤمل رياض كاظم حدود46762222413006139

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمؤمل عبد الخالق راشد عذاب46772222413006140

كلية التربية/جامعة ميسان568.0081.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمؤمل عالء هالل جاسم46782222413006141

كلية العلوم/جامعة واسط634.0090.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد ناصر ظاهر46792222413006142

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحسن نعيم ثجيل عواد46802222413006147

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر صالح عبد االمير ياسر46812222413006152

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0093.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عباس صيهود خشان46822222413006153

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم سرحان عبود46832222413006154

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر هادي خشان عداي46842222413006155

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد حازم تركي نجم46852222413006159

كلية التمريض/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد هللا سلمان46862222413006165

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين حسين عوده46872222413006167

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم زرار سلمان46882222413006168

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد علي قاسم غالب علي46892222413006170

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد كاظم خضير46902222413006172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين محيسن عليوي46912222413006179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى غالب دراغ حسن46922222413006181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمسلم حامد عبد الغني حسين46932222413006185

كلية العلوم/جامعة سومر624.0089.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى جبار رضيو حسون46942222413006193

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمقتدى راهي ثجيل شخير46952222413006199

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمنتظر رياض كاظم حدود46962222413006202

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط631.0090.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعد منخي جبر46972222413006204

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمهدي صدام خلف نعمة46982222413006206

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيموسى عبد هللا طعمه مجهول46992222413006208

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0073.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائينبيل عدنان خلف صخي47002222413006210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيهاني جميل ربح شبيب47012222413006213

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائياحمد عباس ناصر طربوش47022222413007005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار634.0090.57ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الرضا خيون ثويني47032222413007006

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيحسين حسن علي محمد47042222413007015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد جابر مخور47052222413007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0066.57ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيصادق جعفر كاظم عبد هللا47062222413007039

كلية االعالم/جامعة ذي قار458.0065.43ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيعجيل حربي عكل برغش47072222413007047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيعلي حازم كامل دحام47082222413007050

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيعلي رعد دحام كتاب47092222413007051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عباس ناصر47102222413007067

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيمهدي صباح عوده عبره47112222413007085

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء674.0096.29ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد رشيد مجيد ياسين47122222413008003

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد علي خضير سهيل47132222413008004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبد الحسن هدهود47142222413008005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيباقر موسى نعمه عكله47152222413008009
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين ستار كاطع محسن47162222413008013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين عباس نعيمه محيسن47172222413008015

كلية التربية/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين حامد لهمود47182222413008019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيزين العابدين نجم عبد عليوي47192222413008024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيشهاب احمد ابراهيم كاظم47202222413008028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حامد ياسر عباس47212222413008031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0065.86ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد الحسين فليح47222222413008032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي حميد زيد حنون47232222413008036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم نعيم جبار47242222413008042

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي ناصر علي نعمه47252222413008044

كلية العلوم/جامعة سومر622.0088.86ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين عباس47262222413008058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى هالل جاسم محمد47272222413008059

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمود كطران طاهر47282222413008064

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائياحمد شهاب جاسم هبر47292222413009002

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار567.0081.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبد جابر47302222413009003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسين فائز جابر محسن47312222413009012

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0083.86ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسين ليث غازي سكران47322222413009013

كلية العلوم/جامعة ذي قار604.0086.29ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين سرحان عبيد47332222413009017

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الحسين قاسم47342222413009018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيسجاد كريم مسير بزيع47352222413009019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي حمود كاظم كزار47362222413009025

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي عماد كاظم طاهر47372222413009029

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل عباس حسن47382222413009030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيكرار محمد ضيول خليف47392222413009033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد علي فليفل47402222413009038

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد داخل عطشان رضيوي47412222413009039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي محمد47422222413009041

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام حميد مطلك47432222413009044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمنتظر وعد هللا جليل مهوس47442222413009049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية375.0053.57ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائييوسف خالد سلطان سعدون47452222413009052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية الشمس االهلية للبنيناحيائياثير علي خضير عباس47462222413010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية الشمس االهلية للبنيناحيائيازهر عويد علي عباس47472222413010007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية385.0055.00ثانوية الشمس االهلية للبنيناحيائيعباس فؤاد منعثر عناد47482222413010019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية الشمس االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير عبد الحسين ضيدان47492222413010027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية الشمس االهلية للبنيناحيائيعلي قيس صوالن محمد47502222413010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14ثانوية الشمس االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر علي جبر47512222413010033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية الشمس االهلية للبنيناحيائيمحمد مثنى مدلول حسين47522222413010040

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيحسين محمد مجيد داخل47532222413011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيعادل واثق جبار صالح47542222413011011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائياحمد صدام خماط زاير47552222413012004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق عباس فليح47562222413012006
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائياحمد عبد العباس قمر عبد الكريم47572222413012007

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم علي عبد47582222413012008

كلية العلوم/جامعة المثنى599.0085.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيالرضا علي حسين حمادي47592222413012012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيامير علي منخي عاجل47602222413012017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائياياد علي هادي عباس47612222413012018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيجعفر جاسم عبد الحسين حافظ47622222413012023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسن احمد فلغوص عبد47632222413012027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسن خالد جاسم محمد47642222413012029

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسن علي محيسن طاهر47652222413012034

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية675.0096.43ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسن محمود سلمان ياسين47662222413012035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين ابراهيم صالل عطيه47672222413012038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين احمد فلغوص عبد47682222413012039

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين جالل جبار عبد العزيز47692222413012040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين سعدون صيوان حصيني47702222413012044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين شاكر رحيم عوده47712222413012045

كلية التربية األساسية/جامعة سومر520.0074.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين علي مزهر خضير47722222413012051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحيدر سالم طاهر داود47732222413012058

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيرعد عزيز نغيمش محمد47742222413012063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ابراهيم طعمه عطيوي47752222413012064

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيزين العابدين منصور محسن عكيلي47762222413012066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيسجاد خميس لفته صحن47772222413012071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيسالم حامد رزاك ساجت47782222413012080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعباس احمد قبيل زيد47792222413012084

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعباس مهدي عباس عطيه47802222413012088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبيد حبوب47812222413012091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي احمد علي مشعل47822222413012092

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي اكبر منصور محسن عكيلي47832222413012093

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي حسن مكطوف شريف47842222413012099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جبر علي47852222413012101

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر فريد يحيى47862222413012102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي سليم حمد بطي47872222413012104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي صباح نعيم فاضل47882222413012107

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي عبد المهدي عبد الجليل هاشم47892222413012108

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيغانم سعيد بنوان حسين47902222413012114

كلية التربية/جامعة القادسية640.0091.43ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيكاظم محمد فرحان محيسن47912222413012115

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر نعيم تايه47922222413012117

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيكرار عبد الرحمن خلف مداح47932222413012121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية560.0080.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد فليح عبد الحسن47942222413012126

كلية االعالم/جامعة ذي قار460.0065.71ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد عبد الرضا هليل47952222413012132

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر موسى شيبة الحمد ياسر47962222413012134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد عزيز مهدي47972222413012140
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان كاظم حسن47982222413012142

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار426.0060.86ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد سمير هاشم شمخي47992222413012144

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس عبد علي ابراهيم48002222413012147

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد مسلم حسن علي48012222413012155

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد منير عبد الحسين محمد48022222413012156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد عوفي48032222413012161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمرتضى طالب جعفر جالب48042222413012162

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمزهر خلف عبد العباس حمود48052222413012164

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد عبد الرزاق كاظم48062222413012173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيابا ذر كناص سمير عيالن48072222413013001

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيابو الطيب احمد حيدر حسين محي48082222413013002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد تقي سلمان شبيب حمد48092222413013003

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد جليل ناصر حمود48102222413013005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد راجي محمد عيدان48112222413013006

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار465.0066.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد صباح حسن عليعل48122222413013009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد محمد ناصر عبيد48132222413013013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0080.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد هاشم شجاي عبد هللا48142222413013014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد واثق طالب مكطوف48152222413013015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائياسالم علي فاضل ردام48162222413013016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيبشار شهاب حميد بنيان48172222413013022

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيتقي مطشر طارق عامر48182222413013023

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق لفته عبد الرضا48192222413013024

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيجعفر عبد الواحد خميس رزن48202222413013025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيجعفر ماجد حسين يعكوب48212222413013028

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيجوده عبد الرزاق محمد جوده48222222413013029

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن احمد صبيح حسن48232222413013030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن خالد سعود فرحان48242222413013036

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار522.0074.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن عبد االمير هدهود عرار48252222413013037

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن كريم خشين تايه48262222413013039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن محمد حمود كريم48272222413013042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين احمد فاخر حمود48282222413013043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين ضياء جابر محيسن48292222413013048

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين طالب علي جابر48302222413013049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0077.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان داخل عباس48312222413013053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان عبد هالل48322222413013054

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين علي عويد كاظم48332222413013057

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحمزه مطير طاهر نزال48342222413013062

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحمزه نعيم ضيدان زويد48352222413013063

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط510.0072.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر علي بشير جاهل48362222413013066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار635.0090.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر علي جاسم لفته48372222413013067

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0073.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر عواد مطشر كريم48382222413013068
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر قيس عمار جخر48392222413013070

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0078.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد حسن عارف ياسر48402222413013072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر هاشم حسن جويد48412222413013074

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء429.0061.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيرضا حسين علي كامل48422222413013079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيزكريا حسن خضير مثني48432222413013081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الخالق محسن48442222413013083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسجاد خضر خرام امغيشيش48452222413013085

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى632.0090.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسجاد سعد عوض دهش48462222413013087

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس حسين سنبل48472222413013088

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان622.0088.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسجاد علي حسون مظلوم48482222413013089

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيصادق مازن مزهر احميد48492222413013096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيضرغام كريم سعود طبير48502222413013097

كلية القانون/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيضيف ريحان شبيب حمد48512222413013098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس حسون صكبان سليمان48522222413013102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس عادل حسين علي48532222413013104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس عطشان حسن عفريت48542222413013105

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس كاظم عبد يوسف48552222413013107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس وائل شهيد عبد الجبار48562222413013111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد طالل دحام48572222413013114

كلية العلوم/جامعة ذي قار640.0091.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد ياسر حضين48582222413013115

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نذير عبد يوسف48592222413013117

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الواحد احمد شاروط حمود48602222413013119

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعالء رحيم عبيد حنون48612222413013121

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي احمد صبيح حسن48622222413013122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر نعيم محمد حسان48632222413013123

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0082.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي ثامر سلمان هاشم48642222413013124

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء618.0088.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر يونس داخل48652222413013126

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر540.0077.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حسن جابر شناوة48662222413013127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0070.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حسن سلمان صيهود48672222413013129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حمود حناج48682222413013131

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عامر رويضي48692222413013132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين فليح حثال48702222413013133

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حميد شياع خضر48712222413013134

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء429.0061.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي رياض جاسم عبد الحسن48722222413013135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0073.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي سالم خلف عبد العالي48732222413013137

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي سمير ضيول قاسم48742222413013138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير محمد حطاب48752222413013141

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي عمار رمضان ناصر48762222413013143

كلية العلوم/جامعة سومر615.0087.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي محمد كريم هبيل48772222413013148

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي محمد مجيد شمخي48782222413013149

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم رياض عبد الجبار48792222413013152
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي هادي محيسن عبيد48802222413013156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0084.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعمار كناص سمير عيالن48812222413013158

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكاظم عبد هللا نعيم بدر48822222413013161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار593.0084.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكاظم عليوي كامل شمخي48832222413013162

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد اللطيف محسن48842222413013164

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر كامل شمخي48852222413013166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكرار مالك مجيد داغر48862222413013167

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط492.0070.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيكرار محمد زغير عبيد48872222413013168

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمؤمل صبار صكبان عطا هللا48882222413013169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمجتبى صاحب مهدي جبر48892222413013173

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحسن كامل شعيوط خلف48902222413013176

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0087.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد مصباح عنبر48912222413013181

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين كيطان شمخي48922222413013185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد خلف علي كريم48932222413013186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد شهاب حميد صكر48942222413013191

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق علي حميد عبد48952222413013192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد عادل سكران راضي48962222413013193

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد علي علي مطشر كريم48972222413013196

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى مهدي جبر48982222413013198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد يعقوب يوسف مطر48992222413013199

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى521.0074.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمرتجى سلمان مطر جبر49002222413013200

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمرتضى عامر ياسر حسين49012222413013201

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمرتضى وائل شهيد عبد الجبار49022222413013203

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمسلم نعيمه علي دشر49032222413013204

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد ثامر جوده49042222413013206

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن حسين علي49052222413013208

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين خزعل عليوي49062222413013209

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى خيري صياد قاسم49072222413013213

كلية الزراعة/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى سعد محسن ضميد49082222413013214

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى شهيد حميد ثامر49092222413013215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى طالب فزع مكبول49102222413013216

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار575.0082.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى عالء كاظم عباس49112222413013217

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0093.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمنتظر رعد عبد الصاحب سلمان49122222413013220

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس شريف مزهر49132222413013221

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمنتظر كاتب ثامر حيدر49142222413013223

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمهدي جليل كاظم طاهر49152222413013227

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائينعيم ثجيل عبد الرضا حمود49162222413013230

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيابراهيم كمال ابراهيم حسين49172222413015001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0093.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائياحمد فهيم دخيل ياسر49182222413015002

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى672.0096.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائياحمد ماجد احمد حمدان49192222413015003

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائياحمد وسام مجيد شاكر49202222413015004
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيالكرار حيدر هاتف صيوان لغط49212222413015005

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيبراء بهاء عبد الرضا سلطان49222222413015007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى607.0086.71ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيبهاء الدين باسم جليل جاسم49232222413015008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق وحيد شريف حنين49242222413015009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسن ضرغام جليل عبد الرضا49252222413015011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسن فرقد صالح هادي49262222413015012

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار683.0097.57ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسن قيصر عبد عوده49272222413015013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين عباس حسين بريج49282222413015015

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين علي داود طعمه49292222413015016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين ياسر رزاق عوده49302222413015017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر545.0077.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحمزه عبد الغفار محمد حسن49312222413015018

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحيدر ابراهيم حسوني حمدان49322222413015019

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحيدر طالب حسن علي49332222413015020

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.8096.54ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيسيف الدين حيدر ابراهيم خيون49342222413015022

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.3695.62ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعباس رياض خضر فاخر49352222413015024

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعباس محمد معود عبود49362222413015025

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن طارق موحان لفته49372222413015026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ستار جبار موات49382222413015028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي امير كريم عبد الجبار49392222413015030

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي حسن ستار جبار49402222413015031

كلية الطب/جامعة ذي قار701.00100.14ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي قصي عبد االمير جابر49412222413015033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية643.0091.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي كريم مجيد داود49422222413015034

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي موسى كاظم صالح49432222413015037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي نجم عبد عيد49442222413015038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية598.0085.43ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيكاظم زامل الزم محمد49452222413015039

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر رياض عيدان عبد49462222413015042

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم غزاي منشد49472222413015043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0897.87ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد خضر عباس شنيع49482222413015044

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق ضياء صالح موسى49492222413015045

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز664.0094.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح علي صالح49502222413015046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد علي ميثم محمد علي زغير49512222413015048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار تركي عطية49522222413015049

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين بريج49532222413015050

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد جالل سلطان49542222413015051

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد صاحب مهدي49552222413015052

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حسين جلود49562222413015053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمنتظر اخلد سعود حشف49572222413015054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيياسين جاسب نعيمه عطيه49582222413015057

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائييوسف احمد صادق مهدي49592222413015058

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائييوسف حميد توفيق مصلح49602222413015059

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائييوسف رافد مركز حمد49612222413015060
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قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى616.0088.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائييوسف وسام تايه ابراهيم49622222413015061

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيابا ذر شريف شناوه عبد اللطيف49632222413016002

كلية التمريض/جامعة ذي قار677.0096.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد اثير محي كاظم49642222413016004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد اياد عبد علي راهي49652222413016006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.6098.66ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد باسم ثامر رسن49662222413016007

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم هاشم محمد49672222413016008

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد خلف عبد كرنتي49682222413016012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد رائد راضي جياد49692222413016013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد سامي خليل مزعل49702222413016016

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد سلمان حميد نجم49712222413016018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياحمد قصي انعيم ادويش49722222413016023

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياكرم جون سلمان يوسف49732222413016026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592.0084.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائياكرم نايف كريم رهيف49742222413016027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيامجد شهاب شامي مرداس49752222413016029

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيانور عادل حميدي شمخي49762222413016030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيانور كريم عبد بدر49772222413016031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق مهدي طعيمه عبد هللا49782222413016036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسام ستار حسن عبد الرضا49792222413016040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن جبار كريم مريعي49802222413016041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر ناصر حسين49812222413016042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى604.0086.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر هندول جاسم49822222413016043

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن صادق محمد سلمان49832222413016048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن فايق عواد كاظم49842222413016051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن فليح ريسان لطيف49852222413016052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن مراد مهدي جار هللا49862222413016055

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسن هادي خضير حسين49872222413016056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحسن جبر49882222413016057

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين رائد راضي جياد49892222413016062

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين سعد كريم عبد49902222413016065

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587.0083.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين عالء عبد االمير فليح49912222413016067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد بدين49922222413016068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين غانم عبد هللا وذاح49932222413016071

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين فالح رزاق نجم49942222413016072

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين كريم حسن عبد49952222413016074

كلية الطب/جامعة بابل702.44100.35ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين مجيد موسى شباح49962222413016075

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحسين محسن كنهور فارس49972222413016076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس خزعل عبد الحسن49982222413016083

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحيدر كامل حمدان سرحان49992222413016086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحيدر كريم ابراهيم جبر50002222413016087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحيدر مؤيد محمد حسن50012222413016088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحيدر مسير جواد كاظم50022222413016090
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيحيدر وليد حبيب صويحب50032222413016095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيرضا سامي كاظم محمد50042222413016099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيرضا سعد كريم عبد50052222413016100

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيزيد احمد هاني سلمان50062222413016103

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد ثامر ناصر50072222413016104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي نعيم خضير50082222413016106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيسجاد اركان اكريم حمود50092222413016110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن الزم حامي50102222413016116

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين عبد الرضا جاسم50112222413016117

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيسجاد رزاق حميد عامر50122222413016118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر536.0076.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم زغير فاضل50132222413016123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيسالم عبد الحسن جاسم عبد50142222413016126

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيصادق ضياء محيبس نجم50152222413016129

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس حميد مجيد جنام50162222413016135

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط607.0086.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس رياض عباس حسين50172222413016136

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس سامي طالب حسن50182222413016137

كلية التمريض/جامعة بابل675.0096.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس سعد سهيل خضير50192222413016138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس شنان ناصر دويش50202222413016140

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس عدنان عاشور يوسف50212222413016143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس غزوان عبد يوسف50222222413016146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعباس مزهر علي مكطوف50232222413016153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم سالم بكال50242222413016157

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار503.0071.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي احمد ابراهيم جليل50252222413016164

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حمود صخي50262222413016169

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي مكطوف50272222413016170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي حميد عباس يونس50282222413016173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.2498.18ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر ثجيل غضبان50292222413016174

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي داخل بهل كناد50302222413016176

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي رائد علي كريم50312222413016177

كلية الطب/جامعة كربالء712.76101.82ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي سعد عبد االمير عبد الحسين50322222413016179

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء محمد عمران50332222413016183

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي عادل هميل عويز50342222413016185

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان هاشم زغير50352222413016189

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي قيصر عباس عبد الرضا50362222413016192

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي مالك رزوقي موسى50372222413016193

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد داخل حسن50382222413016195

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد محسن سلطان50392222413016196

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيغزوان سلمان فرحان حماد50402222413016200

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيفاضل رحيم شهيم جعاز50412222413016202

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيفرحان جبار دهام كاظم50422222413016205

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر ياسين عبيد50432222413016210
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيكريم رسمي رحيم حسن50442222413016212

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.2083.74ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيكميل مسلم رزوقي موسى50452222413016213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء637.0091.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمؤمل صالح مهدي حاشوش50462222413016215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد غضب حمادي50472222413016216

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمجتبى حسن حميد عبد50482222413016217

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمجتبى عماد كاظم ياسر50492222413016218

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد حسين جمعه50502222413016219

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحسن هادي ساير سلمان50512222413016221

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عالء خلف كريم50522222413016229

كلية العلوم/جامعة سومر612.0087.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مسلم مخور غافل50532222413016230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر واثق عبد علي كاظم50542222413016231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد عبد الكاظم مالغي50552222413016233

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين مشتاق طالب حبيب50562222413016237

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية625.0089.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا عزيز سوادي نجيبان50572222413016243

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد مهر داخل50582222413016244

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد شالكه علي طريف50592222413016250

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد علي شالل رحيمه50602222413016252

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد عدي كاظم جابر50612222413016253

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت669.0095.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جبار خوين50622222413016255

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار452.0064.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جبر محيي50632222413016256

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد خزام50642222413016260

كلية الزراعة/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد ناظم سلمان عليوي50652222413016264

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى حميد جاسم50662222413016266

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمرتضى جواد كاظم شغناب50672222413016270

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد دخينه كويد50682222413016274

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن كليكل50692222413016283

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد المحسن عزيز50702222413016284

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر514.0073.43ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمقتدى عدنان ناصر دويش50712222413016290

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمقتدى عصام علي مزعل50722222413016291

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0086.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمقتدى كريم عوفي عوده50732222413016293

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمقتدى وليد حسين محمد50742222413016295

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمنتظر باقر جاسم ساهي50752222413016296

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمنتظر حميد شنيار هندول50762222413016297

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الزهره حيال متاني50772222413016301

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0090.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد مجيد خضير50782222413016302

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.3699.19ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمهدي جاسم مكطوف كاظم50792222413016304

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمهدي جمال بغدادي سلمان50802222413016305

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيمهند قاسم شلش ياسين50812222413016306

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيموسى سالم محسن علي50822222413016308

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر523.0074.71ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيميثم كريم جهيد عبد الحسن50832222413016310

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائينور الحسن سعد كريم عبد50842222413016311
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االثار/جامعة الكوفة427.0061.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيوسام مطشر علي زعل50852222413016312

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائييوسف حسن ناصر حسين50862222413016314

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيابو تراب خيري غلب حسن50872222413019001

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر كاظم خورشيد50882222413019004

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان مالح ساجت50892222413019006

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد كمال نعيم علي50902222413019008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار508.0072.57ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد محمد خير هللا حسن50912222413019009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد هاتف ادريس عيسى50922222413019010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياسامة غسان فريد حسن50932222413019011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0088.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيايمن كاظم فاخر عودة50942222413019012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن اسعد خالد حسن50952222413019013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط603.0086.14ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسنين فالح ابو علي محسن50962222413019015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الرزاق بندر50972222413019018

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين نسيم حميد ثجيل50982222413019019

كلية العلوم/جامعة ذي قار643.0091.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد عاشور جبر50992222413019020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيسجاد صادق صبار عبد51002222413019023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.1694.59ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعباس خالد عداي ماضي51012222413019025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعباس علي وارد كسار51022222413019026

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي احسان حطحوط جبار51032222413019028

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي حافظ علي يوسف51042222413019029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي كاظم51052222413019031

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي فراس محمد هادي51062222413019032

كلية اللغات/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي كامل غضبان كاطع51072222413019033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي ناصر هادي عليوي51082222413019036

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد الجواد جعفر سبتي مطير51092222413019039

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر اسماعيل مطر علي51102222413019040

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا حسن محمد جبر51112222413019041

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار590.0084.29ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا فراس حسين شاكر51122222413019042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل عبد الرزاق ساجت51132222413019043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد عودة عبد هللا طاهر51142222413019044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي طاهر محسن51152222413019046

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد شمخي جبر51162222413019047

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمقتدى مرتضى كريم علي احمد51172222413019048

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد داخل مشذوب مرداس51182222413021002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد عمار مسعد صكبان51192222413021004

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581.0083.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد عواد جاسم ضيدان51202222413021005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيازهر عزيز شريف علي51212222413021007

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيانور ستار جبار خليف51222222413021009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيباقر محمد صبار روضان51232222413021010

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيجوهر سلمان سكر حبيب51242222413021012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0090.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن اركان رزاق ناصر51252222413021014
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كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن فالح حميد عجيمي51262222413021019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن ناصر عليوي عوده51272222413021020

كلية العلوم/جامعة سومر611.0087.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين اسماعيل عويد عباس51282222413021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين خليل عبد هللا حسين51292222413021023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عالء ناصر جاسم51302222413021026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين كاظم51312222413021027

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين محمد باقر موحان يعكوب51322222413021031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيرسول حيدر سلطان شنيت51332222413021036

كلية التربية األساسية/جامعة سومر528.0075.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيزين العابدين خير هللا غالب شمس51342222413021037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد خالد عويش كسار51352222413021040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد عالوي محيسن خضير51362222413021041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسعد مبارك دحام كاطع51372222413021042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس حكيم ثجيل ناصر51382222413021046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس سليم ساجت ختيل51392222413021048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس ماجد حمد هللا غضيب51402222413021050

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد حميد علك51412222413021054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي حاتم حمود كاظم51422222413021062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي حسين فرهود ايدع51432222413021063

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي خالد حنش حسين51442222413021064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر515.0073.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي راجي خيون علي51452222413021065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي عجيل عبد الرضا حمود51462222413021069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي غالب عبد مهلهل51472222413021070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار عمار معيدي عكال51482222413021078

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء545.0077.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمؤمل طعمه خليف سالم51492222413021079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0083.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد جميل محسن جوده51502222413021082

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد علي حسين عليوي51512222413021083

كلية الزراعة/جامعة سومر423.0060.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد عجيل عبد الرضا حمود51522222413021085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الواحد ابراهيم51532222413021086

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسين سوادي روضان51542222413021090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى عوده غانم عجه51552222413021092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عليوي كريم51562222413021093

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى محسن جبار روضان51572222413021095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.0092.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي عبد مهلهل51582222413021096

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر535.0076.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمهند مشتاق طالب كاظم51592222413021100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيناطق مكطوف خيران قاسم51602222413021101

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيهادي عبد الزهره ياسر محمد51612222413021102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائييحيى سالم طالب كاظم51622222413021104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائياحمد ستار سلمان ماضي51632222413022002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيباقر رياض كريم حسن51642222413022006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحسن رياض كريم حسن51652222413022009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر539.0077.00ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحسين جريان احمد حردان51662222413022011
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحسين صدام حسين ياسين51672222413022013

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحسين عالء باقر نعمه51682222413022015

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل محسن مهدي51692222413022016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحسين كاظم شريف مهوس51702222413022017

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحيدر لطيف عبد الكاظم مالك51712222413022018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر528.0075.43ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعقيل احمد غضيب حمود51722222413022024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي سالم51732222413022027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعلي عادل وذيح غافل51742222413022032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعلي نعيم شويش جبار51752222413022035

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد جبار حسين عبد هللا51762222413022039

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن فشاخ صبيح مجشف51772222413022040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم خضير عبيد51782222413022042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0071.71ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمخلد نعيم كريم جميل51792222413022045

كلية العلوم/جامعة ذي قار643.0091.86ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد كاظم حمد51802222413022046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمرتضى نبيل عاشور شايع51812222413022047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيابراهيم فارس ثامر خضير51822222413023003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد سعيد عبد عون51832222413023004

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد مازن حمدي نعمه51842222413023006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد مالك طالب فليح51852222413023007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد هادي دشر راشد51862222413023008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياركان ماجد حسين عطيب51872222413023009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار509.0072.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيامجد حميد رضا حسوني51882222413023011

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيامير جواد كاظم هدار51892222413023012

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيامير صالح رشيد اسود51902222413023013

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيايمن عبد العظيم ربح خميط51912222413023017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0088.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيباقر حسين فيصل دخل51922222413023020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط560.0080.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيباقر عجيل جياد سويف51932222413023021

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيباقر لؤي محمد هويدي51942222413023023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيباقر مطشر نعيم يوسف51952222413023024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470.0067.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجعفر حبيب ناصر شاتي51962222413023026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط620.0088.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجعفر رائد جاسم علوان51972222413023027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجعفر ظافر جنام عباس51982222413023028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجواد كاظم نزال ناهي51992222413023030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن اسماعيل فرحان جبر52002222413023031

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن رياض كيطان خليف52012222413023034

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن ضرغام علي مدير52022222413023035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن ناظم جبار حبيب52032222413023039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن وادي محسن فرج52042222413023041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسنين علي جدوع جحيل52052222413023042

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين حميد عبد الحسين بدر52062222413023047

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين رائد هادي خلف52072222413023049
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كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين زياد سرحان عذاب52082222413023051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين شوقي عوده عبد52092222413023052

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين ضياء خضير والي52102222413023053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين عزيز صياح حامد52112222413023055

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين عقيل راضي جعفر52122222413023056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط568.0081.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين غركان52132222413023058

كلية العلوم/جامعة سومر612.0087.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين عواد حربي عطب52142222413023060

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين لطيف بنيان غزاي52152222413023061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد فرحان جبر52162222413023063

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر محسن جعاز52172222413023064

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين نعيم حسن زغير52182222413023066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية548.0078.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد هاشم كاظم52192222413023068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر حاتم يدام عبيد52202222413023070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر حمدان جوده هذال52212222413023071

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر ظفار هادي عبد السادة52222222413023072

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد هللا صاحب صكبان52232222413023073

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيرياض عالء عبد الرضا حسن52242222413023075

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد كاظم محمد52252222413023076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد رحيمه بدر سريح52262222413023078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد حياوي مطر52272222413023081

كلية التربية/جامعة القادسية642.0091.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد ناصر ساجت عبد الرضا52282222413023083

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد وسام كاطع رهيف52292222413023084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس مهدي كاظم نعيمه52302222413023097

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0091.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد جاسم محمد52312222413023099

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم ريسان طه52322222413023101

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى راضي جعفر52332222413023104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعقيل عبد الحسين منشد نجم52342222413023105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي احمد شاكر عبد الساده52352222413023107

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي اسماعيل ريسان طه52362222413023108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي امير حاتم شنان52372222413023109

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي اياد حميد جاسم52382222413023110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي تحسين صعابه عكله52392222413023111

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عبد52402222413023113

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حازم ناظم عبد52412222413023114

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حاكم عبد الحسن فضاله52422222413023115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن صباح ياسر52432222413023116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن مشكور علي52442222413023117

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية604.0086.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين خميس عبد52452222413023118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي رشيد دخل راهي52462222413023124

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي رشيد فليفل مشعل52472222413023125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي رضا بشير راضي جعفر52482222413023126
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي رياض كيطان خليف52492222413023128

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية642.0091.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي زويد جوده صالح52502222413023129

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي سعود عزيز عبيد52512222413023131

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي سعيد حميد كاظم52522222413023132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي صباح جابر كزار52532222413023134

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي صدام جاسم محمد52542222413023135

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي طعيمه بدر سريح52552222413023136

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي ظافر مازن حسن52562222413023137

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عطيه ياسر جاسم52572222413023139

كلية العلوم/جامعة سومر609.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي لطيف سلمان عاتي52582222413023144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي معمر طه حسن52592222413023148

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي هادي كريم حسين52602222413023152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعمران عبيد لطيف عباس52612222413023154

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعيسى قاسم ساجت مجيد52622222413023155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيفاضل عباس لطيف يابر52632222413023156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكرار احمد عناد سويف52642222413023159

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمؤتمن قاسم عذاب هدام52652222413023162

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان591.0084.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمؤمل احمد حاتم شنان52662222413023163

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمؤمل عدي عبد الرزاق كاظم52672222413023164

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمؤمل نجم عبد عليل52682222413023166

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيماهر رياض دحام دعاج52692222413023167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمجتبى حسن طعيمه جويد52702222413023168

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد اديب زغير خشان52712222413023170

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر رزاق جليل حسين52722222413023171

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حامد ياسر جبر52732222413023172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر فارس ثجيل عبد52742222413023173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد جبار حواس شاني52752222413023175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين هادي كشيش52762222413023176

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد جليل صباح52772222413023178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط628.0089.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض جوده صالح52782222413023181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض عوده صالح52792222413023183

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد ريسان محسن ثجيل52802222413023184

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد سعود سفاح هيشان52812222413023186

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق زكي عوده عبد52822222413023187

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الرزاق كنبر حمدان52832222413023188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار640.0091.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان زويد غالي52842222413023191

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي احمد عجمي سعدون52852222413023193

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد عماد فاروق عبد52862222413023195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار كاصي مجبل52872222413023196

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط448.0064.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد قائد زليف عزيز52882222413023197

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد كويت علي راشد52892222413023200
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي لفته كيطان خليف52902222413023203

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية621.0088.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين عويد52912222413023204

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد نده جاسم محمد52922222413023205

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد يونس جابر فنفون52932222413023206

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى اسماعيل شعيوط حميد52942222413023207

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى شاكر غميس شحيح52952222413023208

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى قاسم جابر هنيدي52962222413023209

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمسلم علي عامر خضير52972222413023211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط586.0083.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم ناصر عوده52982222413023213

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى جبر عزيز جبر52992222413023214

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر جبار عبد النبي53002222413023216

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى رياض لهمود فزع53012222413023217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم خضير ظفير53022222413023219

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى طالب جبير لطيف53032222413023220

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط500.0071.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى طالب محيسن لفته53042222413023221

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى نعيم ياسر سلمان53052222413023223

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمقتدى جبار عبد الحسين صالح53062222413023224

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمقتدى عالء عوده محمد53072222413023228

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمقتدى قاسم صياح حمود53082222413023229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمقتدى كويت علي راشد53092222413023230

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر كاظم جالي دفار53102222413023233

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر كريم جازع محمد53112222413023234

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمهدي رحيم ساجت عجيل53122222413023235

كلية العلوم/جامعة واسط625.0089.29ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد كاظم رحمان53132222413023236

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيموسى جبار عبد الحسين كريدي53142222413023237

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيموسى ماهر فالح سحاق53152222413023238

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيهاني محمد كامل جايل53162222413023239

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائياحمد جابر حمود عوده53172222413024001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيتحسين سعيد سلمان عرمش53182222413024003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية539.0077.00ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين حسن هبر ماشي53192222413024007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين محمد سلمان عرمش53202222413024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعباس احمد حسين جويد53212222413024010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى الدين هاني جبر53222222413024018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائييحيى عبد الرضا جاسم شالش53232222413024023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيابراهيم قاسم عزيز نايف53242222413025001

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياثير هاشم مزبان صالح53252222413025002

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم عزيز نايف53262222413025003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد سلمان فهيد صالح53272222413025004

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد طه باقر عبود53282222413025005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيامير عارف عيدان مشرف53292222413025008

كلية التربية/جامعة سامراء502.0071.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيبارق ثامر محي عفات53302222413025009
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيباسم زغير عباس فليح53312222413025010

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية632.0090.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيباقر يوسف ضغيم صالح53322222413025011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيتحسين مجيد حسن عليوي53332222413025012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0078.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسام رشيد جازع حدوان53342222413025015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن احمد حبيب ذياب53352222413025016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن علي قاسم ساجت53362222413025020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0080.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن فاضل محسن كاطع53372222413025022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0078.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم عبد عكال53382222413025024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين خلدون غانم عبد الحسين53392222413025028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين علي حامد جساس53402222413025031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم مصحب53412222413025034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء595.0085.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحمزه طعمه كهو دحام53422222413025036

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر علي جابر جليب53432222413025039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد كاظم دلي53442222413025040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيخلف رزاق بدر كطامي53452222413025041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيذو الفقار حيدر طاهر ادخير53462222413025042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار642.0091.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيرسول محمد فرحان سفيح53472222413025044

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيزين العابدين جاسم محمد اليذ53482222413025045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد جحيل حنون53492222413025046

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد عجيمي محسن محيسن53502222413025050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم منخي وذيح53512222413025051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد نجم عبد هللا والي53522222413025054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد هيثم عيدان صالح53532222413025055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيصادق ثائر جاسب كطافه53542222413025057

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيصادق جعفر نعيم عويد53552222413025058

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيصادق شاتي نوري عفريت53562222413025059

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعباس غانم عبد الحسين علي53572222413025062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعز الدين علي عزيز صالح53582222413025068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء597.0085.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعقيل سويف العيوس مبارك53592222413025069

كلية التمريض/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعالء جبار رشاد صالح53602222413025072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0072.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي جبار ناصر حسين53612222413025076

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل612.0087.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حامد حبيب53622222413025078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي فالح حسن حنون53632222413025084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي قحطان عيسى صافي53642222413025086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد ورد ياسر53652222413025088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعمار ياسر كريم لهمود53662222413025089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيفراك كاظم جخيور علي53672222413025090

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر جاسب كطافه53682222413025093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيكمال جمال كامل شنيدخ53692222413025100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0080.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمؤمل ميثم حسن جياد53702222413025104

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيماهر دنبوس شالل سهيل53712222413025106
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كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمبين جهاد كاظم نعيمه53722222413025107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمجتبى خالد كامل راهي53732222413025108

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحسن علي عبد هللا ملمول53742222413025109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0086.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد ثمين حسين عداد53752222413025112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر حسين محمد53762222413025113

كلية التمريض/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب عليوي عجيل53772222413025114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد خليل عبود محمد53782222413025117

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد طعيمه حمد هللا53792222413025119

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان فهيد صالح53802222413025120

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد شعالن همول مجيد53812222413025121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق رزاق حميدي عيالن53822222413025122

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان605.0086.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد عواد كريم شياع53832222413025126

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار645.0092.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد نصار غنتاب ماضي53842222413025128

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد نعيم مفتن محيسن53852222413025129

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمرتضى جابر عبد الحسين عبد العالي53862222413025133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0084.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى صدام جابر حواس53872222413025141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء600.0085.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي خميس عيالن53882222413025144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمقتدى محمد مهدي محمد53892222413025145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمنتظر ثائر جاسب كطافه53902222413025146

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمنتظر جمعه علي عوده53912222413025147

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0089.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيهاني موسى صالح مسلم53922222413025152

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار635.0090.71ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيهاني ناصر خيار حامد53932222413025153

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار641.0091.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيهيثم عزيز هاشم سكر53942222413025154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياحمد داود خزام سلمان53952222413027001

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياحمد زغير عوض حنتوش53962222413027002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياحمد ناظم جفات مشعان53972222413027006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياكرم عبد الحسن هداد كمر53982222413027007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيامين جبار عزيز مهدي53992222413027008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياوس طالب ستار كرم54002222413027009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيباقر داخل عبد بياد54012222413027010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسن ناصر موسى رحيمه54022222413027017

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسين جعفر كريم مالح54032222413027018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسين عبد حبيب سالم54042222413027021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسين عالء نصيف والي54052222413027022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحيدر عدنان فيصل حسين54062222413027024

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيرزاق حميد عبد الحسين مهاوش54072222413027025

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ياسر رغيف وهيد54082222413027027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيسالم زايد خلف مرهج54092222413027029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعبد االمير عبد الساده عيدان سلمان54102222413027033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعصام سلمان ناهي ناصر54112222413027035

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي احمد بري ياسين54122222413027036
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمجتبى جبار محيل رحيمه54132222413027046

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن علي حسين54142222413027048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمحمد فليح خريبط عسكر54152222413027050

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد حسن حمادي54162222413027052

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمرتضى جبار حاتم عبد54172222413027054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمسلم فرج كاطع راضي54182222413027055

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسب شيحان شغي54192222413027056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن جميل لفته54202222413027058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمصطفى داخل عبد بياد54212222413027059

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعيد عزيز سلمان54222222413027063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمنتظر عذيب معارج دريعي54232222413027064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمهدي علي راشد عويز54242222413027066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد ثامر فليح حسن54252222413030001

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد داود سلمان فزع54262222413030004

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد شرشاب دشر حمود54272222413030005

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد شهيد ناصر حسين54282222413030006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد مختار بنو حبيب54292222413030008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيادم صادق عاشور مطر54302222413030009

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية382.0054.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياسعد طالب جالب صكبان54312222413030010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياسكندر حيدر عوده حسين54322222413030011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط635.0090.71ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيباقر غازي عويد هبهوب54332222413030014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيتقي سالم طعمه حسين54342222413030015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط572.0081.71ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيجبار عدنان مطر رهيف54352222413030017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيجعفر ماهر سمير عطشان54362222413030020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد عبد راهي54372222413030021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن عالء عبد الواحد هادي54382222413030022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن علي دفار دخل54392222413030023

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن علي عموش عبد علي54402222413030024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن هادي عويد محسن54412222413030028

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين حميد مخيلف جابر54422222413030029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين محمد عبد العالي ساجت54432222413030034

كلية التمريض/جامعة ميسان677.0096.71ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحميد عمار حافظ جياد54442222413030036

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيرسول عدنان معجب فرهود54452222413030040

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سعد عبد الهادي عوده54462222413030042

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد بشار خليفه جليب54472222413030044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين كصاد شالل54482222413030045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس حميد مخيلف جابر54492222413030049

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس رحيم جبر غدير54502222413030050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس نصير عبد الكريم تركي54512222413030052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين فليح حسن54522222413030053

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر عطيه عبيد54532222413030058
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي خيري نزر سلمان54542222413030059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي نعيم عبد هنيدي54552222413030061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي هادي علي مهاجر54562222413030063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيفالح حسن حاجم فرحان54572222413030064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيفالح حسن دفار دخل54582222413030065

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيقاسم حميد اجواد كاظم54592222413030066

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0089.14ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار زغير نزر سلمان54602222413030068

كلية العلوم/جامعة سومر615.0087.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار سعيد صاحي حسين54612222413030069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار علي مظلوم نديب54622222413030070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار كاظم حسين عباس54632222413030072

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم كاطع وناس54642222413030075

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن جاسم محمد54652222413030078

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان خضير حوذان54662222413030080

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق شهيد عبيد ياسر54672222413030081

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي دويخ موسى54682222413030089

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0065.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمسلم حسن الزم حسين54692222413030092

كلية التمريض/جامعة ميسان678.0096.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى خيري نزر سلمان54702222413030093

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى ضرغام عزيز حميد54712222413030094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم مطرود لعيبي54722222413030095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى محسن جميل غافل54732222413030096

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى وسام ناصر عبد الحسن54742222413030098

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد العالي ساجت54752222413030101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمنتظر زهير حمدان حكناوي54762222413030102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمهدي نعيم كاظم حمد54772222413030104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيموسى نصير جبر عصواد54782222413030105

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء601.0085.86ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيهاني سعدون علكم مهاوش54792222413030106

كلية العلوم/جامعة واسط614.0087.71ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الحسين ناصر حسين54802222413030107

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائييوسف غازي عويد هبهوب54812222413030108

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر رمضان ثجيل54822222413031002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياحمد محسن جبار خضر54832222413031003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيامير محمد مطشر نعمه54842222413031009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسن عباس جاسم محمد54852222413031021

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسن عدنان لطيف علي54862222413031022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0074.57ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسن كامل خلف محمد54872222413031023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين ابراهيم حياوي مسير54882222413031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين امير ذياب طاهر54892222413031025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين جاسم زعيبل شهيب54902222413031026

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر جبار محيسن54912222413031028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين سلوان رحيم جابر54922222413031030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين شمخي جبر مشعل54932222413031031

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين علي صالح عبد54942222413031032

339 من 134صفحة 



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 البصرة538.0076.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين علي نزال عجيل54952222413031036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين محمد رسن منخي54962222413031038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حيدر رمضان ثجيل54972222413031050

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0071.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيسجاد نعيم اسماعيل عذاب54982222413031052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيسجاد والي حسن حميد54992222413031053

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيضياء حسين حسن حمود55002222413031055

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعباس جواد حسين عبد هللا55012222413031057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الحسين سلمان بهير55022222413031058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعباس علي كشيش كاظم55032222413031059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ناصر محمد فهد55042222413031062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0065.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعبد الرضا فرحان غافل خليف55052222413031063

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعالء حميد عباس زويني55062222413031067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي باقر علي عبد55072222413031069

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي حسن دمن راضي55082222413031072

كلية العلوم/جامعة سومر623.0089.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي ربيع عزيز شناوه55092222413031077

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية654.0093.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي رضا تحسين كاظم عكله55102222413031078

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي رياض اسماعيل عذاب55112222413031079

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء رحيم جوده55122222413031083

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي غالب جاسم محمد55132222413031088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيكاظم عباس عجيل عليوي55142222413031097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيكرار كاظم بعير جبر55152222413031099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمؤمل عالء جدران صالح55162222413031104

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمحمد ازهر موسى رحيم55172222413031109

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر سليم عبد الكريم نصار55182222413031110

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب سويد رشيج55192222413031112

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمرتضى سعدي عبد النبي ناصر55202222413031121

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمرتضى الزم كريم خبار55212222413031122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479.0068.43ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس شنباره محسن55222222413031125

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد علي كاظم55232222413031126

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمقتدى رياض رهيف شريف55242222413031131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيياسين عادل حياوي مسير55252222413031138

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط542.0077.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيأنمار رحيم مطير حسين55262222413032001

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائياحسان محمد حاتم طرخم55272222413032004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائياحمد عطا عبد هللا مثني55282222413032008

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيامير علي حسين داخل55292222413032012

كلية العلوم/جامعة سومر642.0091.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيباقر بريسم عبد الرضا هامل55302222413032013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيباقر حسن رضا علي55312222413032014

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيباقر كمال حمود شرهان55322222413032015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيجعفر بريسم عبد الرضا هامل55332222413032016

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيجعفر قاسم حمد شرات55342222413032018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحسام باسم محمد عبد الكريم55352222413032020
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر540.0077.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحسام عجيل ميش عباس55362222413032021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحسن سلمان كريم مكطوف55372222413032023

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحسن شمخي جبر جابر55382222413032024

كلية العلوم/جامعة سومر607.0086.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحسين صالح منعم حسين55392222413032032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0085.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحمزه عدنان رفيج بالد55402222413032037

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحمزه ناصر مهدي ملكط55412222413032038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيحيدر عويز عرمش غافل55422222413032041

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيرائد قاسم ساجت دبيس55432222413032043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيرحمن رشيد علي عبد الحسين55442222413032044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر498.0071.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيرسول سالم حنظل خضير55452222413032046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0071.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد زمزوم عبد هللا55462222413032050

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيسجاد ثامر عبد هللا مثني55472222413032051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيسجاد رياض علي حسين55482222413032058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيسجاد سلمان عيسى اكريم55492222413032060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعباس ابراهيم نايف صالح55502222413032066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية386.0055.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعباس حميد لفه عبد55512222413032067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعباس قيس شعير خليف55522222413032073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0081.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعباس نعيم كطان مطر55532222413032075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0081.86ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان بهي مري55542222413032078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هاني زعيبل عبد الخضر55552222413032080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي باسم علي حسان55562222413032083

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي باسم نعيم عبد الحسن55572222413032084

كلية العلوم/جامعة سومر610.0087.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم عباس55582222413032089

كلية العلوم/جامعة سومر634.0090.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين هنيدي عبدول55592222413032090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم جابر55602222413032091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي ريسان شنين حسان55612222413032095

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى636.0090.86ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي سالم فليح رفيع55622222413032096

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء محمد خالوي55632222413032097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي عاد كاظم جاسم55642222413032098

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0075.29ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم محل حرز55652222413032101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعلي محمد بشير عبود55662222413032103

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيعمار كاظم خلف فرحان55672222413032106

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيكاظم سمير نعيم جبار55682222413032108

كلية الزراعة/جامعة سومر449.0064.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيكرار جليل ميش عباس55692222413032109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر سعد عبد الساده55702222413032110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الكاظم عزيز55712222413032111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمؤمل هاني نصير والي55722222413032114

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى515.0073.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيماهر احمد خضير عباس55732222413032115

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد الحسن فالح حسن علي55742222413032116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ارحيم حميد55752222413032118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد جليل سفيح حسن55762222413032120
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عكموش خلف55772222413032122

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا علي شريف غانم55782222413032124

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم محل حرز55792222413032127

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد محسن هاني محمد55802222413032130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف علوان معيدي55812222413032132

كلية الزراعة/جامعة سومر446.0063.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمسلم كريم نجم عبد هللا55822222413032139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد علي كطان مطر55832222413032142

كلية العلوم/جامعة واسط640.0091.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمصطفى يونس عوده عرمش55842222413032144

كلية العلوم/جامعة سومر634.0090.57ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد الرسول ذياب حميدي55852222413032146

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمقتدى مازن حمدان دحو55862222413032147

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين كريم ورد55872222413032148

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين نعمه عبيد55882222413032149

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائيمنتظر ناصر صالح شتات55892222413032150

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605.0086.43ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائينور ضياء طالب مطشر55902222413032153

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائييوسف باسل علي طعمه55912222413032154

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية الرقيم االهلية للبنيناحيائييوسف مجيد مهدي شجر55922222413032155

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبيد علي55932222413033003

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0064.57ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائيجوادين علي عبد عبد الرضا55942222413033005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائيحسين كريم جاسم عويد55952222413033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائيسجاد والء حسين رمل55962222413033014

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد سعود طعمه55972222413033022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي كاظم راضي جبار55982222413033023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائيمصطفى الصدر صالح عذاب جليوي55992222413033025

كلية االعالم/جامعة ذي قار446.0063.71ثانوية المركزية االهلية للبنيناحيائيهشام عبد الحسن عبود جفيت56002222413033026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائياحمد انذار كاظم عشم56012222413034001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر حمود جازع56022222413034003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائياحمد طالب جالي دفار56032222413034005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائياحمد محسن عبد مرعيد56042222413034006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائياكرم وهاب جاسم محمد56052222413034009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيايهاب منير عبد الكريم صبير56062222413034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيباقر رحيم سعدون اليذ56072222413034012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيباقر كريم حبش خليف56082222413034013

كلية االثار/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد راشد مجباس56092222413034014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسام ماجد كاظم ثجيل56102222413034016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء598.0085.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسن اسماعيل صالح بديوي56112222413034017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسن جبار عكار ناهي56122222413034018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسن فرحان عكله هداوي56132222413034020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط567.0081.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسن هادي عبد شداد56142222413034022

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسين عدي عبد الجبار سلطان56152222413034026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0080.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسين علوان كمر كطان56162222413034027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0081.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسين غالب عليل مجهول56172222413034031
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسين مؤيد طليفح زغير56182222413034032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسين ميثم خالد محمد علي56192222413034034

كلية الزراعة/جامعة سومر451.0064.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحسين ياسر جسب تقي56202222413034035

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحيدر سالم هادي كاطع56212222413034036

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيحيدر عطا مكطوف عكله56222222413034037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر491.0070.14ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيزيد عبد المحسن صابر محمد56232222413034038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعباس بشير خيون منشار56242222413034046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعباس حسين سدخان محيبس56252222413034047

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعباس شويع جبر ابيع56262222413034049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0078.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعباس علي خلف عويز56272222413034050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعباس فالح عبار كعيد56282222413034051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عطشان لماع سباهي56292222413034053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعالء قاسم مزهر حبيب56302222413034054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار626.0089.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعلي راضي عطوان حاجم56312222413034057

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعلي صيوان كنعان جعاز56322222413034059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسن فليح حسن56332222413034060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان مهدي محمد56342222413034063

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0099.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم كشيش ناصر56352222413034065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعلي مقدام عبد الرزاق محمد56362222413034069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيعلي نعيم لفته مشني56372222413034071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيكاظم حامد كاظم ثجيل56382222413034076

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار514.0073.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر مزهر كزار56392222413034078

كلية اآلداب/جامعة ذي قار510.0072.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمؤمل جبار هادي جحش56402222413034080

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيماجد يونس حواس كريم56412222413034082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد المحسن صابر محمد56422222413034083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد حسن شبوط56432222413034087

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد هبر والي56442222413034088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط606.0086.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق مطير كطان56452222413034091

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا خلف زاير56462222413034092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط568.0081.14ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمحمد مالك غالي كاطع56472222413034097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمرتضى لفته ذياب تايه56482222413034104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507.0072.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمرتضى مهدي محمد شاتي56492222413034106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمزاحم نعيم ثجيل جكم56502222413034107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد سميسم قائم56512222413034109

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمصطفى خفيف كمر حنين56522222413034110

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الحسن حنون56532222413034112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمغيث جليل خلف زغير56542222413034115

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمنتظر حامد ياسين وزير56552222413034116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد كاصي مجبل56562222413034118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمنتظر نده عكله هداوي56572222413034119

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيمهدي ساجت لطيف يابر56582222413034120
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائينعيم عزيز نعيم كاظم56592222413034123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائيوسام ناصر خلف جبر56602222413034125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية سمانا االهلية للبنيناحيائييحيى سعيد صاحي حسين56612222413034126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الرسول شنان صالل56622222413035002

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيادور سعود عزيز خشن56632222413035005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0068.14ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيباقر وسام عزيز شياع56642222413035008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى590.0084.29ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيحسن فرج عبد هللا حياوي56652222413035011

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى560.0080.00ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيحسن هادي حسن زغير56662222413035013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيحسين خالد عبد عجيل56672222413035014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر541.0077.29ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان علي كريم56682222413035016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم عكاب56692222413035017

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيرضا قاسم حسن رحيل56702222413035021

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيسجاد جبار عطشان عبد علي56712222413035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد رهيف راهي56722222413035024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيعباس علي عبد الحسين مالجي56732222413035026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خليل عبد الحسين مالجي56742222413035027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيعقيل فليح حسن محمد56752222413035030

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم العيوس فليح56762222413035034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد ثامر دويخ56772222413035036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيغفار صادق حمد هللا غضيب56782222413035038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0086.71ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيكريم معله جابر كاظم56792222413035041

كلية التربية األساسية/جامعة سومر519.0074.14ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمالك خلف عزيز خشن56802222413035042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0081.86ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمحمد حيال حسين سعيد56812222413035046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح ناصر حسين56822222413035047

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمرتضى سعود علوان حسين56832222413035049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمشعل جابر منهل المي56842222413035051

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمصطفى راجي زويد عيسى56852222413035053

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط515.0073.57ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمنتظر اسماعيل كاظم جاسم56862222413035057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية الغراف االهلية للبنيناحيائيمنتظر كاظم مطشر كريم56872222413035058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياحسان عدنان ياسر حسين56882222413036002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم فضاله عذاب56892222413036004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياحمد حسن جبار رحم56902222413036005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم وجعان نيس56912222413036010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياركان خير هللا جعفر مطلك56922222413036013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياسعد ناهي مزهر جول56932222413036014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيامجد مهدي مريض كشاش56942222413036015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيامين محمد سلمان عبد هللا56952222413036017

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيباقر سفيح مزهر رداد56962222413036019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0078.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيباقر عبد السادة ثامر طرار56972222413036021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيباقر مجيد ساهي نعيمه56982222413036022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيباقر ياسر حمزة حمدان56992222413036023
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد خضير عباس57002222413036024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيجعفر حسين صباح عريبي57012222413036026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيجعفر ماجد صباح مجول57022222413036027

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد عليوي كاظم57032222413036028

كلية العلوم/جامعة واسط644.0092.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيجعفر هادي حطحوط عذاب57042222413036029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط605.0086.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحامد مكي حمزه حامد57052222413036031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسام حسوني سلطان محمد57062222413036032

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسن احمد موسى جاسم57072222413036033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسن حميد مفتن كاظم57082222413036035

كلية الزراعة/جامعة سومر444.0063.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسن علي فاضل كصاد57092222413036038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسن هادي صالح كاظم57102222413036040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين احمد شاكر سلمان57112222413036042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين حميد كاظم مسير57122222413036044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين سالم منصور رضيوي57132222413036045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط503.0071.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين علي سلمان غضيب57142222413036047

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين علي صعصاع غيدان57152222413036048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم كناد57162222413036049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين علي ناصر فرهود57172222413036052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين محمد كريم عذيب57182222413036053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين نجاح هدام طرهيل57192222413036054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين نعيم غميس حسين57202222413036056

كلية العلوم/جامعة واسط636.0090.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين هادي عاجل جوده57212222413036057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحيدر جابر ياسين لفته57222222413036059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحيدر صادق زوير عبيد57232222413036064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحيدر عقيل وطن عبيد57242222413036065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحيدر عماد ابو الشون ذباح57252222413036068

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيخالد عوده ابراهيم فيصل57262222413036070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595.0085.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم حذيه57272222413036072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0069.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن عوده شريف57282222413036073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم مانع عرار57292222413036075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسيف رشيد هالل جخيور57302222413036080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط618.0088.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسيف رياض بادع حيار57312222413036081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيصالح لهمود مسير حمادي57322222413036082

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيطارق سفيح مزهر رداد57332222413036083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعباس رحيم حسوني كاظم57342222413036086

كلية العلوم/جامعة واسط626.0089.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل عوده طعيمه57352222413036089

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعبد المنتظر صالح ظاهر حربي57362222413036092

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي جبار خشان شكر57372222413036097

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين هريد كاظم57382222413036099

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي خالد عريبي كاظم57392222413036100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي ساري حسان حبوب57402222413036102
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي عذاب جابر عرار57412222413036107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط612.0087.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي عماد كاظم حذيه57422222413036108

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0064.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي لطيف سمير سرهيد57432222413036113

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيفاضل نعيم عطيه دعير57442222413036117

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيكرار احمد حميد ناصر57452222413036118

كلية العلوم/جامعة واسط614.0087.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيكرار بشار حسن فليح57462222413036119

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0073.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيكرار رائد عبد الرحمن فليح57472222413036121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية582.0083.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمؤمل عباس فاضل كصاد57482222413036123

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد حاتم ثجيل حنون57492222413036125

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عويد كاظم57502222413036126

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد نحوي حامد57512222413036127

كلية الصيدلة/جامعة النهرين694.0099.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد خليل حمود كريم57522222413036128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط590.0084.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ستار صلبوخ عبود57532222413036129

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد ساجد حاكم مطر57542222413036130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط602.0086.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد هدام طرهيل57552222413036132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0068.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق كامل عفات عبد الحسن57562222413036134

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط492.0070.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر صباح حمود57572222413036135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد عامر كرمد57582222413036136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471.0067.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جبر حمدان57592222413036138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عماد حميد سلمان57602222413036139

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد فايز حمزة حامد57612222413036141

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم حسن بردان57622222413036142

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد لطيف خضير ايدام57632222413036144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0082.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمرتضى جمال وثيج حسين57642222413036147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد رضيوي صنيخ57652222413036152

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط607.0086.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمسلم جبر ذياب منديل57662222413036153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمسلم علوان مكطاع عرار57672222413036156

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى جابر ثجيل شامي57682222413036157

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء عيدان محمد57692222413036161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط621.0088.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى لطيف شهيد ياسر57702222413036162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى مكي عبد الرضا دفار57712222413036163

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمقتدى ثائر جبار كاظم57722222413036166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد الحسين جاسم محمد57732222413036169

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان554.0079.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي محمد حبوب57742222413036170

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمقتدى فالح ياسر حمد هللا57752222413036171

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603.0086.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم موازي بدر57762222413036173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمنتظر اسعد عطوان حسين57772222413036174

كلية طب االسنان/جامعة واسط695.0099.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي مزهر لطيف57782222413036177

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمهدي هاشم ناهي غضب57792222413036179

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيهادي مهدي مريض كشاش57802222413036180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائييوسف محمد عاصي ثامر57812222413036182
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيابا الحسن سالم عبد شنيف57822222413040001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائياحمد حازم حميد عوده57832222413040002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط536.0076.57ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائياحمد رياض دحام عداي57842222413040003

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائياحمد شون ابراهيم عامر57852222413040004

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائياحمد صبري مصعب سباهي57862222413040005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائياركان عمار محيي كاظم57872222413040009

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيازهر رحم لفته مشني57882222413040010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيبرير اسماعيل علي خشلوك57892222413040012

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيجاسم دعير بريعم جبر57902222413040013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين خليل رهيف عكال57912222413040021

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين شهيد ابراهيم زويد57922222413040023

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين صافي حسن راشد57932222413040024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا حباب غضيب57942222413040026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين عطشان محي يونس57952222413040027

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحسين عويد كاطع بطي57962222413040028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحيدر عالوي عبد العباس عبد الحسين57972222413040032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحيدر كامل ناهي عبيد57982222413040034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيحيدر ماجد جوده حسن57992222413040035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيخضر شاكر كاظم جدوع58002222413040037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط629.0089.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيخضر محمد جوده حسون58012222413040038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد ابراهيم سلمان محمد58022222413040041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد حميد صبر نغيش58032222413040043

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد سهل رهيف عكال58042222413040044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسعد حسين تركي عوفان58052222413040046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيصادق سعدون محروت علي58062222413040047

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيطاهر حامد كاظم مرهج58072222413040050

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعباس عامر خضير حوذان58082222413040053

كلية التربية/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعباس علي طعيمه ناصر58092222413040055

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار541.0077.29ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ريسان عبد سعيد58102222413040057

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صالل زويد خليف58112222413040058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كاظم حسن راشد58122222413040059

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مجيد عيالن سمير58132222413040060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان623.0089.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي احمد فرهود مخيلف58142222413040061

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مزعل سلمان58152222413040067

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي سلمان جواد عويد58162222413040068

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي عمار حسين نصيف58172222413040070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم هالل حسن58182222413040072

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي مالك فضل صكبان58192222413040073

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي منعم فاضل فليح58202222413040075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي نجاح هادي جبر58212222413040077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي نعاس حسون الفي58222222413040078
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعمار طالب ضاحي محمد58232222413040080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيغزوان جاسب شمخي جابر58242222413040081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيفالح حسن غازي كزار58252222413040083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيكاظم عبد الحسين يوسف يعكوب58262222413040085

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عادل ابراهيم رمضان58272222413040091

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد لطيف غالي كاطع58282222413040095

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد منير فرحان مجيبل58292222413040097

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء577.0082.43ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمصطفى جعفر فليح حسن58302222413040101

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمقتدى احمد جابر ياسين58312222413040105

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمقتدى احمد نجم عبد هللا58322222413040106

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمنصور اركان خلف جالي58332222413040109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح نايف رزاق58342222413040111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائينوح عالوي حسان زعيط58352222413040112

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياركان عامر جازع خنفر58362222413041004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياسعد مالك مزعل فالح58372222413041005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيباقر طاهر دفتر جثير58382222413041007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيباقر عبد حسن ناصر58392222413041008

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحبيب جميل كريم باهض58402222413041018

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الجليل حمادي عبد الحسين58412222413041022

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسن هادي بردان حنظل58422222413041023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسنين خالد عبد خلف58432222413041024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين حكمت اركان خضير58442222413041025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين عدي طعمه عبيد58452222413041028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار540.0077.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين علي منصور عجيل58462222413041031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين كريم عبيد مزبان58472222413041032

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين ناظم محيسن سلمان58482222413041033

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحكيم صباح غضبان مذكور58492222413041034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحيدر علي عبد الواحد عامر58502222413041036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحيدر نصر هللا خليفه علي58512222413041037

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيرضا عدنان جليل رداد58522222413041040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سعود ابراهيم مهوس58532222413041041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيسامر عادل منسي فضاله58542222413041042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيسجاد انتكال لهمود جبر58552222413041043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيسجاد حميد جابر محمد58562222413041044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيسالم غالم حالوب معيوف58572222413041047

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيصاحب عادل منسي فضاله58582222413041048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيطارق عامر جازع خنفر58592222413041050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعباس حسن مجبل ثجيل58602222413041052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعباس نعمه عزيز شبيب58612222413041055

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعباس هشام دحام جخيور58622222413041056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الكاظم طاهر دفتر جثير58632222413041057
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعالء الدين رحمن كريم سفيح58642222413041059

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعالء لطيف عبيد حايف58652222413041060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي جابر عباس بدر58662222413041062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي صكبان58672222413041064

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر مايد حسين58682222413041065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي سالم مشكور صبر58692222413041066

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيفالح فنجان جخم جبار58702222413041072

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0061.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيكرار جواد كاظم خليفه58712222413041073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597.0085.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيكرار كاظم محيسن سلمان58722222413041077

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمؤمل عدنان مطرود كزار58732222413041078

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمؤمل فراس يوير حايف58742222413041079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحسن خليل جاري نابت58752222413041081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر وبدان عبد النبي58762222413041083

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد جبار نعناع حميدي58772222413041084

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء جابر نعمه58782222413041086

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر ثجيل جاسم58792222413041087

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء زباله خضير58802222413041089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار صبيح حسين58812222413041091

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر484.0069.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر عزيز شبيب58822222413041094

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0085.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمشتاق نادي صالح حلبوص58832222413041095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد النبي عبد هللا58842222413041096

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمقتدى ماجد شيال تايه58852222413041097

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية690.0098.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمقتدى محمد جباري محمد58862222413041098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمهدي جاسم محمد عبود58872222413041099

كلية العلوم/جامعة سومر611.0087.29ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر ابراهيم محمد58882222413042002

كلية االعالم/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائياحمد ستار جبار عطيه58892222413042004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر جواد كاظم58902222413042006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم صبر نصير58912222413042009

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي محسن عوده58922222413042011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيسجاد حربي نايف شياع58932222413042012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعقيل جليل عتيوي هداد58942222413042014

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط509.0072.71ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد58952222413042015

كلية القانون/جامعة سومر548.0078.29ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي عمران حويل منشد58962222413042021

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم علي عوده58972222413042024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر نجم عبد58982222413042029

كلية القانون/جامعة سومر553.0079.00ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول عاجل سعد58992222413042031

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس عداي محمد59002222413042034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيموسى الكاظم رياض عبد الكريم علوان59012222413042036

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0085.71االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىاحيائياحمد سامي سالم ضميد59022222413043001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىاحيائيحسين رياض داخل قاسم59032222413043003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة523.0074.71االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىاحيائيحسين نبيل جودي مويلح59042222413043005
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر478.0068.29االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىاحيائيحسين وجدان عبد العزيز خزعل59052222413043006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىاحيائيحيدر ثائر محسن جابر59062222413043007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29االهلية للبنين(ع)ثانوية الحسن المجتبىاحيائيعلي مهدي منشد بندر59072222413043016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائياحمد مؤيد احمد عبد الصاحب59082222413045002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائياحمد هاشم صالح كاظم59092222413045003

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيحسن عقيل عبد مكطوف59102222413045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيحسين عباس عبد جويد59112222413045008

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيحسين مشتاق حميد هليل59122222413045010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيحيدر سالم حسن ضمد59132222413045011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية العين االهلية للبنيناحيائياحمد علي مخيط منشد59142222413046001

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية العين االهلية للبنيناحيائياحمد يوسف نعيم علوان59152222413046002

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيحسين علي مخيط منشد59162222413046007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم عبد االمير عبد59172222413046010

كلية اآلداب/جامعة واسط489.0069.86ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيسيف محسن ناصر رغيف59182222413046011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيعباس محمد حسين ابراهيم59192222413046012

كلية التمريض/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيعلي كريم حسين فجر59202222413046016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر قاسم محمد مهنه59212222413046018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن عباس خلف59222222413046019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمحمد دحام سهيل جايد59232222413046020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمرتضى خير هللا طليفح حسوني59242222413046025

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمرتضى يوسف ضغيم صالح59252222413046027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن والي حميدي59262222413046028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت588.0084.00ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمقتدى رياض هتيمي طاهر59272222413046029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيمقتدى يعقوب ضيغم صالح59282222413046030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية العين االهلية للبنيناحيائيموسى حسن عباس خلف59292222413046034

كلية االعالم/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياصيل ناصر سعدون بدن59302222413047003

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيجعفر عقيل نوار زناد59312222413047005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحيدر علي مكطوف خطاب59322222413047011

كلية العلوم/جامعة ذي قار635.0090.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيابراهيم حسان غالي عوض59332222413060001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد رشيد عطيوي مرار59342222413060004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد ستار عباس جباره59352222413060006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد سمير عبود لفته59362222413060007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد صبار ناصر حسين59372222413060008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر522.0074.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد عباس سلمان داود59382222413060009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد محمود فتاح جبر59392222413060012

كلية الطب/جامعة ذي قار701.00100.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد مرتضى طريبل نجم59402222413060013

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائياحمد ياسر كولي عبد العالي59412222413060014

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار531.0075.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيالسجاد سلمان علي عطيه59422222413060015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيالمرتضى علي نوري عبد النبي59432222413060016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيايهم وئام عامر سلمان59442222413060017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيباقر جهاد كاظم انبيت59452222413060018
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيتقي عدنان خلف جليد59462222413060020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيجعفر اياد سعيد صبر59472222413060021

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار421.0060.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيجعفر اياد كاظم رداد59482222413060022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن حيدر هاشم حسين59492222413060024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن فالح حسن عبد59502222413060026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن وسام مهدي فرج59512222413060027

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين أسعد حسن جعاز59522222413060028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين عمار حياوي عواد59532222413060036

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين كريم جليل كزار59542222413060037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين وميض نصيف جاسم59552222413060038

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحيدر حسين راجح ناصر59562222413060040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر475.0067.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحيدر شاكر فليح شذر59572222413060041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيرسول محمد خليف صويحي59582222413060045

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيزين العابدين عارف بدر سعدون59592222413060046

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيزين العابدين علي مانع دغيم59602222413060047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسجاد احمد حسن علي59612222413060049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسالم عارف عبد الحسين نجم59622222413060053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسيف خالد سرحان محمد59632222413060054

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسيف صالح طالب جاسم59642222413060055

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل624.0089.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعباس سعد جبار مرجان59652222413060061

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى592.0084.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعباس عماد محسن محيل59662222413060063

كلية علوم البحار/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعباس كريم هادي عبيد59672222413060064

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعباس محمد عبد الكاظم جبر59682222413060065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعبد الحسن طالب عبد علي59692222413060066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي احسان علي حسن59702222413060071

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي حسين جابر لطيف59712222413060075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي حسين هادي صالح59722222413060076

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي صالح عزيز كامل59732222413060079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي عدنان قاسم بزاز59742222413060081

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي عدنان كامل جليل59752222413060082

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي كريم محيي زبير59762222413060085

كلية العلوم/جامعة النهرين637.0091.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيكرار حيدر هادي مصارع59772222413060091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمجتبى علي ناصر حميدي59782222413060095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمجتبى ميثم نجم عبيد59792222413060097

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد باقر موفق محمد حنيش59802222413060101

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد جاسم بدر براوة59812222413060102

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد حازم هاشم منخي59822222413060103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد حميد حمزة منخي59832222413060104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد سالم درويل عبيد59842222413060107

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد سلمان فليح حسن59852222413060109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد عبد الرحمن مراد غدير59862222413060110
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد عبود خليف عطيه59872222413060111

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591.0084.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد علي محسن نور59882222413060112

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد مناف خصاف شراد59892222413060115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمرتضى نبراس كامل جابر59902222413060122

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمصطفى حسين جوان عبد العباس59912222413060127

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمصطفى حيدر حسن جودة59922222413060128

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمصطفى ساجد جواد كاظم59932222413060129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمصطفى هيثم عبد هللا سوير59942222413060132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمنتظر رياض مهدي نعيم59952222413060138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمهدي امين مهدي نور59962222413060139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائييوسف حميد ازغيتون حسين59972222413060142

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحسن جاسب عوده محمد59982222413062003

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعباس جواد كاظم ناصر59992222413062007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0063.86ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيحسن جبار عواد جار هللا60002222413063003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيحسين محمد غالي جوالن60012222413063007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيحيدر خضير ناهي حسين60022222413063009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيحيدر صباح جويد يوسف60032222413063010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيحيدر مكطوف نعيمه محيسن60042222413063013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيذو الفقار محمد حسين علي60052222413063015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيستار موازي شباط حسين60062222413063018

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيسجاد خالد ناصر حسين60072222413063019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيعباس فليح حسين داخل60082222413063023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم مجيد محسن60092222413063026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيكرار جويد مراش عجم60102222413063028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد دحام هواد60112222413063030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية الحرف االول االهلية للبنيناحيائيهادي عادل هادي عيسى60122222413063038

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سعد رزاق عامر60132222413064009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعيسى هادي هاشم منصور60142222413064011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر جواد عباس60152222413064012

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمقتدى يونس حسن شعيبث60162222413064017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيامير جهاد نزال محيل60172222415002003

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيحسين حسن بدر عبد60182222415002007

كلية االعالم/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيحسين رحم ورش حمزه60192222415002008

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعبد الكاظم محسن باجي شذر60202222415002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعلي جليل زبيدي جبار60212222415002021

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيمحمد عماد نزال محيل60222222415002029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيمصطفى عقيل عليوي خريبط60232222415002036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسين سعود مفتاح كامل60242222415003010

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحيدر ايوب سلمان رويعي60252222415003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي صالح فارس60262222415003019

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيسيف سعد جاسم جبر60272222415003026
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كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعبد هللا سعد شاكر ياسر60282222415003032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي حسن صبار جاسم60292222415003035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي خلف حمود كالو60302222415003038

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي كريم عبد الحسن بصبوص60312222415003043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي ياسر جخيور عناد60322222415003048

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعيد ناصر سلهو راضي60332222415003049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيقاسم عبد هللا طاهر نعمه60342222415003051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمرتضى سعد حمد لهمود60352222415003062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمصطفى خلف حيدر عكله60362222415003067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمصطفى رعد حسين معال60372222415003068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمنتظر ساجد ابراهيم عبد60382222415003072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمنتظر كاظم رشيد حميد60392222415003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية فاطمة الزهراء االهلية المسائية للبنيناحيائيعباس ثجيل عطيه عواد60402222415004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية فاطمة الزهراء االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي كامل حسين حبيب60412222415004005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيباقر شيال قاسم خضير60422222415005001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الواحد عويد عباس60432222415005003

كلية االعالم/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد عباس بدر عباس60442222415007006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيجعفر سهيل سلمان عبد60452222415007020

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن امن جواد عبد الواحد60462222415007024

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن عبد هاشم حسين60472222415007028

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن فالح حسن علوان60482222415007029

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين خضير عباس سلمان60492222415007034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد هللا حيدر جار هللا60502222415007058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيرائد محمد جبر شذر60512222415007062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعباس عادل جليل عطيه60522222415007085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيفؤاد مايع ربيع منصور60532222415007120

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي محسن حسون60542222415007128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد راشد خلف كريم60552222415007140

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد لطيف كاظم عذاب60562222415007158

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمرتضى كاظم مجيد خشيم60572222415007164

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد ثامر عباس60582222415007171

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمقتدى خضير محسن عبود60592222415007173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائياسعد ثجيل عنيد سلمان60602222415008013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيباقر جواد كاظم وحيد60612222415008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين صبار غلب حشيش60622222415008028

كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحيدر رزاق زغير جبل60632222415008037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيرضا ساجد حميد بدر60642222415008041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد عزيز مطشر هاشم60652222415008049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية384.0054.86اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعباس كتاب مصاول رداد60662222415008057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن هبر ماشي60672222415008068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي حالوي عبد الحسين عذاب60682222415008069
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي رحمن هزاع دعيم60692222415008072

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان557.0079.57اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي عون حميد جابر60702222415008078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي كاطع عصواد بدوي60712222415008080

كلية علوم البحار/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي ياسر عبد الحسين طارش60722222415008085

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكاظم علي موازي عبد الرضا60732222415008092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكرار كريم ضعيف علي60742222415008095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد جواد لفته ماضي60752222415008107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق ستار بريد60762222415008111

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير نعمه جبر60772222415008113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد جنحوت60782222415008127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى كاظم عبد هللا غالم علي60792222415008129

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمنتظر طالب كاظم عذيب60802222415008131

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمنتظر مهدي صالح عبد60812222415008133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسين عبد هللا غضبان فيلي60822222415009012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد الكاظم دهيمي جابر60832222415009013

كلية التربية/جامعة سامراء488.0069.71اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيزهير اياد هزل فليح60842222415009015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيسيف سعد عبد علي رويح60852222415009017

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيعلي ناظم شيحان حامد60862222415009020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيعلي وصي حسين يونس60872222415009021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيفاضل عدنان عبد هللا حسين60882222415009022

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيمحمد حكيم ناصر اعبيد60892222415009026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية693.0099.00اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيمحمد هالل دهيول دويشر60902222415009028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيمرتجى حسين عبد الرزاق دفتر60912222415009029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد مهاوش كاطع60922222415010016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمحمد راضي حسن عناد60932222415010036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمحمد رحم عبيد هدابي60942222415010037

كلية التمريض/جامعة ذي قار683.0097.57ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمرتضى فاهم ناعم منصور60952222415010042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمهدي مهند نصار عليوي60962222415010045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد حكيم صكر عرار60972222415011003

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيايوب صياد ناهي سدر60982222415011016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيباسم كامل حسن موسى60992222415011017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين رائد نايف كاظم61002222415011025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين محمد جابر حسين61012222415011034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيرضا عزيز محمد حسين61022222415011042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0071.43اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي جواد خليل61032222415011043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعباس عادل شعالن رديني61042222415011055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا ابراهيم عثمان61052222415011075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكرار شاكر عبيد مريهج61062222415011089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد عوض مطشر ضيدان61072222415011105

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية387.0055.29اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى راضي مفتن بادع61082222415011113

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمنقذ محمد خيري زغير61092222415011120
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائييحيى مراد حسين علي61102222415011127

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية الدواية المسائية للبنيناحيائيسالم حسن عواص جبار61112222415012007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الدواية المسائية للبنيناحيائيسيف علي فاضل عبد هللا61122222415012008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائياحمد خاجي صبر عطيه61132222415013002

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحسن رافد فيصل كنعان61142222415013010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحسين باسم سوادي رويح61152222415013012

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم موازي ضعيف61162222415013016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحسين علي طعيمه جاسم61172222415013017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزين العابدين حسين كاظم مالح61182222415013021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائينجم عبيد رويان رضا61192222415013054

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43ثانوية االصالح المسائيةاحيائياحمد عليعل علي جنيح61202222415014002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14ثانوية االصالح المسائيةاحيائيسجاد هيثم فالح ثويني61212222415014010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية االصالح المسائيةاحيائيعباس حسين جثير شرباك61222222415014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية االصالح المسائيةاحيائيعبد المحسن دفتر حاتم عاكول61232222415014016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية االصالح المسائيةاحيائيفضاء حبيب محمد هريفي61242222415014023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية االصالح المسائيةاحيائيمحمد حامد باهض علي61252222415014029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيصاحب عبد الرسول كامل خنياب61262222415015006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيكرار سامي عواد راهي61272222415015011

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية العلوم المسائية االهلية للبنيناحيائياحمد محمد طالب موحان61282222415017002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية التضامن المختلطةاحيائيباقر حميد زبون اسماعيل61292222417001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية التضامن المختلطةاحيائيحسن ناظم حيال صبار61302222417001005

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية التضامن المختلطةاحيائيحسين جاسب فيصل عنصور61312222417001007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى575.0082.14ثانوية التضامن المختلطةاحيائيحسين صابر شالل هزاع61322222417001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية التضامن المختلطةاحيائيحسين علي صادق معيدي61332222417001010

كلية التمريض/جامعة كربالء678.0096.86ثانوية التضامن المختلطةاحيائيعباس حسين مطشر عامر61342222417001014

كلية التربية/جامعة سامراء485.0069.29ثانوية التضامن المختلطةاحيائيعباس محمد مخور عبد هللا61352222417001015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية التضامن المختلطةاحيائيعلي جاسب بجاي راضي61362222417001017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية التضامن المختلطةاحيائيعلي عبد االمير كشيش كاظم61372222417001020

كلية العلوم/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد احمد عواد صكر61382222417001021

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد حافظ جلوب جاسم61392222417001022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد حسين علي ثويني61402222417001023

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد علي عبد الحسين محيسن61412222417001025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد فارس غندوب جنديل61422222417001026

كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمود عبادي هاشم نعيمه61432222417001030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمرتضى شعبان مهدي حمد61442222417001031

كلية العلوم/جامعة سومر625.0089.29ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمرتضى عبد الكاظم حصيل خلف61452222417001032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمرتضى عواد خلف ذياب61462222417001033

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمقتدى رحيم نسيم جري61472222417001035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0082.14ثانوية التضامن المختلطةاحيائييعقوب ناصر مهدي جاسم61482222417001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيحسن علي جبار حسن61492222417002001

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيحسين علي حسين عبيد61502222417002003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيحسين فوزي ياسين عبد61512222417002004

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0088.14اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمحمد صكبان هاشم خزعل61522222417002009

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمحمد محسن جلود مطلك61532222417002010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمنتظر اياد عبد هللا جبر61542222417002017

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623.0089.00ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيسجاد حسين فليح عبد العباس61552222417003004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيكرار محمد صكروك دخيل61562222417003008

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيمصطفى حسن كامل حامد61572222417003010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية االيمان المختلطةاحيائيرسول نعمة لهمود شندوخ61582222417004002

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار568.0081.14ثانوية االيمان المختلطةاحيائيعلي احمد حسن نصيري61592222417004005

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية االيمان المختلطةاحيائيعلي ناظم رشيد سلمان61602222417004007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمحمد دنيف داخل صالح61612222417004009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية االيمان المختلطةاحيائيموسى اياد حسن خضر61622222417004011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية البدر المختلطةاحيائيابراهيم مجيد عواد خليف61632222417006001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية البدر المختلطةاحيائيحسين علي داخل حسن61642222417006009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14ثانوية البدر المختلطةاحيائيحيدر كاظم يونس شمخي61652222417006013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيشهاب حميد سهل منهل61662222417006014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيعباس عبد العالي حميد فرحان61672222417006017

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29ثانوية البدر المختلطةاحيائيعباس ناصر حسين مطشر61682222417006018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيعلي سعيد فرحان سلمان61692222417006019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية البدر المختلطةاحيائيعلي فاخر حامد عبد النبي61702222417006020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية البدر المختلطةاحيائيمؤمل غني موازي شميل61712222417006022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيمحمد ثجيل زغيرون كاظم61722222417006024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية البدر المختلطةاحيائيمحمد قاسم زاهي عريان61732222417006026

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية البدر المختلطةاحيائييونس مهدي صالح عبيد61742222417006029

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين طعمه ساجت جاسم61752222417007006

كلية الزراعة/جامعة سومر448.0064.00ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيسيف محسن كاظم سويلم61762222417007011

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيفيصل كريم جعفر جالب61772222417007017

كلية الزراعة/جامعة سومر423.0060.43ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيمحمد حسن عبد هللا عطشان61782222417007019

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائياحسان عادل حسين ابو عليو61792222417009001

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائياحمد حسين عذيب عرار61802222417009002

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيحسن علي هاشم حمدان61812222417009004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيحسن هادي كاظم مكطوف61822222417009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيحسين امن جواد عبد الواحد61832222417009006

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيحسين علي حسن حميدي61842222417009007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيحيدر احمد نعيم عبد61852222417009009

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيطاهر اياد جاسب خزعل61862222417009010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيعباس موحان خليف راهي61872222417009011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيعباس نعيم مجلي عابر61882222417009012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيعقيل سعد ياسين حسين61892222417009015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية النبعة المختلطةاحيائيحسن مطشر جبار شهاب61902222417011006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى564.0080.57ثانوية النبعة المختلطةاحيائيخيري هويدي كسار خربان61912222417011010
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية البحتري المختلطةاحيائيسجاد نعيم ريسان ذخر61922222417012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية البحتري المختلطةاحيائيكرار عزيز كريم عبد هللا61932222417012026

كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0090.57ثانوية البحتري المختلطةاحيائيمحمد صادق سعد شنان ثامر61942222417012030

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيحسين حيدر عطشان عفلوك61952222417013006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر525.0075.00ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيحسين خضير عبد علي صبيح61962222417013007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيحيدر علي حمود عوده61972222417013012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيحيدر محمد صياح كريم61982222417013013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيعباس هداوي جبير ناصر61992222417013023

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيعلي رعد جاسم طاهر62002222417013026

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيكرار جبار كاظم محيسن62012222417013029

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيمحمود خالد ثامر حسين62022222417013036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية أغادير المختلطةاحيائيحسين جبار كريم مريعي62032222417014002

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية أغادير المختلطةاحيائيعباس هادي حسن المي62042222417014004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0091.29ثانوية أغادير المختلطةاحيائيعلي بشير فليح حسن62052222417014005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيحسين محمد جوده برغوث62062222417015010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيصادق محمود حمادي طهيوش62072222417015015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط578.0082.57ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيمحمد مصطفى زيد برغوث62082222417015025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيابراهيم صالح مهدي رضا62092222417018001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيحسن عبد هللا حسين عليوي62102222417018004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيحسين جليل بديوي سرحان62112222417018006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0070.43المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيحيدر عبيد رويان رضا62122222417018008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0082.14المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيسجاد عبد علي خميس كسار62132222417018010

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيعلي محمد جعاز محيسن62142222417018014

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيعلي مطر تمر راضي62152222417018015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيمحمد نعيم كريم زيرج62162222417018021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.0077.14المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيمرتضى قاسم طعيمه جابر62172222417018023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيمقتدى ستار شعباث جباره62182222417018025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائياحمد محمد نعمه علي62192222417020002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيحسين حنون جاسم عربيد62202222417020003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعباس حسن منعثر خواف62212222417020006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعلي حسين علي عليوي62222222417020007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعلي سعيد ناصر خليف62232222417020008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعلي طالب كاظم جبر62242222417020009

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيكاظم محسن صكر منشد62252222417020010

كلية الزراعة/جامعة سومر424.0060.57ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيمحمد علي كرم سويف62262222417020012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية العقيدة المختلطةاحيائياحمد سعدون جاسم حسين62272222417022001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائياحمد مشتاق محسن احميد62282222417022002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيباقر نبيل عبد الهادي ابو زده62292222417022006

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار561.0080.14ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيحسن نجم سلهان عبد هللا62302222417022007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيحسين درويش طعيمه عليخ62312222417022009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيحسين عبد الخضر فرج كزار62322222417022010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمجتبى حسن شالكه بطاح62332222417022026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط631.0090.14ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمحمد  باقر محمد معن كاظم62342222417022027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمحمد علي طه ابراهيم محمد62352222417022029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمحمد كمال عبد االمير طالب62362222417022030

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية الطبري المختلطةاحيائيضياء نبيل خلوهن سخي62372222417024003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية الطبري المختلطةاحيائيماجد عذيب محيسن نجم62382222417024008

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الواثق المختلطةاحيائيسجاد حسن ضمد عليوي62392222417025006

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية الواثق المختلطةاحيائيمحمد رضا فالح هادي هليل62402222417025011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية المعارف المختلطةاحيائيحسين خضير عباس صاحي62412222417029007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار635.0090.71اعدادية المعارف المختلطةاحيائيخير هللا جميل حريب حليحل62422222417029010

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية622.0088.86اعدادية المعارف المختلطةاحيائيرحيم فاضل خالوي عيدان62432222417029011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط604.0086.29اعدادية المعارف المختلطةاحيائيمروان محمد خالوي عيدان62442222417029025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائياحمد جاسم محمد عطيه62452222417031001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائياكرم محمد مدلول معيدي62462222417031002

كلية االعالم/جامعة ذي قار450.0064.29المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيحسن حميد جابر كريم62472222417031003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيمهدي ماجد حسين ابو عليو62482222417031012

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار573.0081.86ثانوية االخالص المختلطةاحيائياحمد هادي جبار رهيف62492222417032001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحسين جاسم محمد منيخي62502222417032003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحسين علي دعير صبيح62512222417032006

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحسين محسن عوض عبد هللا62522222417032008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595.0085.00ثانوية االخالص المختلطةاحيائيسجاد علي شعالن دليف62532222417032009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعباس شاكر قاسم خنجر62542222417032010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي خالد رحمن ضهد62552222417032011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي محسن خشان حسين62562222417032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار510.0072.86ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي ميثاق رشيد مصبح62572222417032015

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي واثق غازي عجيمي62582222417032017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86ثانوية االخالص المختلطةاحيائيكاظم هيثم جهاد عواد62592222417032018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد حسن خشن حموده62602222417032023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد رزاق نايف ثويني62612222417032024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0069.00ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد شمال رشيد مصبح62622222417032025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد علي صبر بستان62632222417032027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد غسان عدنان علي62642222417032029

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد فاضل عبد االمير علوان62652222417032030

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد لفته ديوان حسن62662222417032031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمنتظر محمد جابر فياض62672222417032038

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية الخلد المختلطةاحيائيانور سعد حسين كنبر62682222417034002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية الخلد المختلطةاحيائيجعفر حميد عطب عبد علي62692222417034004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحامد كركان زعالن عبود62702222417034005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحسن حسين محيبس ايدع62712222417034007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط496.0070.86ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحسين علي عاجل عبد62722222417034013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحسين علي فرهود ايدع62732222417034014
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قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحسين قاسم عبد الحسين يوسف62742222417034016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر521.0074.43ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعباس محمد راضي كاظم62752222417034021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعطا هللا هيثم زاهي جخيور62762222417034022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعقيل حاجم خشن عثمان62772222417034023

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي حسين عاصي ايدع62782222417034025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي خلف موحان حسين62792222417034026

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي كريم نجم عبد هللا62802222417034032

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية الخلد المختلطةاحيائيمخلد جميل سلمان فرحان62812222417034041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية الخلد المختلطةاحيائينصر هللا هيثم زاهي جخيور62822222417034045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيباقر سرحان جاسم دشر62832222417035001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيحسن هاشم ضهيد حسين62842222417035002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيرزاق لفته جاسم دشر62852222417035003

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيمحمود محسن جثير شرباك62862222417035012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيمرتضى علي مصطاح سنيد62872222417035013

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية السعدية المختلطةاحيائيعباس كريم عكله سعدون62882222417036012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية السعدية المختلطةاحيائيعلي سرحان حنتوش مسير62892222417036015

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية السعدية المختلطةاحيائيعلي نزار محي عبد هللا62902222417036016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية السعدية المختلطةاحيائيمحمد عواد شرشاب فرج62912222417036018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط502.0071.71ثانوية السعدية المختلطةاحيائيمصطفى خالد عويش كسار62922222417036021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيحيدر عدنان نعيم عفريت62932222417038003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيسجاد حميد جابر عبود62942222417039005

كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائيعباس حسين جبار خليف62952222417040007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد جاسب ثجيل خزعل62962222417042001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيسجاد ريسان نيشان خليفه62972222417042006

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار520.0074.29ثانوية العرفان المختلطةاحيائيعبد هللا عظيم ثجيل خزعل62982222417042010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمؤمل مقدام عايد درعان62992222417042019

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمرتضى علي مزعل عوده63002222417042022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمسلم محمد كاظم عطيه63012222417042023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار612.0087.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمصطفى وسام جبر صبيح63022222417042025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمنتظر اياد وارد حمود63032222417042027

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمنتظر ماجد حميد عبد الحسن63042222417042028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية العرفان المختلطةاحيائيناصر صالح موحان صبيح63052222417042031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائيوائل اسعد فالح ياسر63062222417042032

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية المسار المختلطةاحيائياحمد محمد زامل نزال63072222417043003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية المسار المختلطةاحيائيحسين علي دخينه كويد63082222417043013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية المسار المختلطةاحيائيستار جبار بطاح مسير63092222417043014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر559.0079.86اعدادية المسار المختلطةاحيائيصادق مالح رحيم عبد هللا63102222417043015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية المسار المختلطةاحيائيعبد هللا عبد الحليم صباح محسن63112222417043018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57اعدادية المسار المختلطةاحيائيعلي طالب بادي جوده63122222417043021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية المسار المختلطةاحيائيعلي كريم محسن جبر63132222417043024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0086.29اعدادية المسار المختلطةاحيائيمنتظر علي خلف ثامر63142222417043030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية الشهيد اياد مزهر المختلطةاحيائيعصام عامر شناوه مطر63152222417044007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الشهيد اياد مزهر المختلطةاحيائيعلي عبد هللا عبد الحسن علي63162222417044008

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14ثانوية الشهيد اياد مزهر المختلطةاحيائيمنتظر ثامر فرهود عبد63172222417044011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29ثانوية بابل المختلطةاحيائيأمين سيف عيفان صالح63182222417046001

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية بابل المختلطةاحيائيحسين جياد عبد ديوان63192222417046003

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية بابل المختلطةاحيائيحيدر محمد خير هللا علي63202222417046005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية بابل المختلطةاحيائيسجاد محمد صبار روضان63212222417046006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية بابل المختلطةاحيائيسلمان نايف ياسر حسين63222222417046007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية بابل المختلطةاحيائيصادق مسير كعيد سلطان63232222417046008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية بابل المختلطةاحيائيعباس مجيد جبار علي63242222417046009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية بابل المختلطةاحيائيمؤيد عبد المنعم عبد هللا علي63252222417046011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية بابل المختلطةاحيائيمحمد عدنان داخل عبد هللا63262222417046013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية بابل المختلطةاحيائيمقتدى علي زوان جالوغ63272222417046018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية بابل المختلطةاحيائيمنتظر نعيم وثيج جالوغ63282222417046021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية بابل المختلطةاحيائيمهدي عبد المحسن حيدر عكله63292222417046023

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى579.0082.71ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيباقر محمد حويل حنون63302222417047002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيجعفر حويل حسين سعيد63312222417047003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيحاتم جليل زغير حسن63322222417047004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيحسن سعدون جاسم محمد63332222417047005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيساجد طالب جاسم محمد63342222417047015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيعباس محمد حلبوت عبد63352222417047019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيعبد هللا رياض ثامر جاسم63362222417047020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيغفار سلمان هزاع دعيم63372222417047026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيفراس جابر حمود عطشان63382222417047027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى570.0081.43ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيمحمد سالم هزاع دعيم63392222417047030

كلية العلوم/جامعة ذي قار640.0091.43ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيمحمد نعيم سعيد زغير63402222417047034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيمقتدى محمد حويل حنون63412222417047038

كلية التربية األساسية/جامعة سومر608.0086.86ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيجعفر محمد شرهان زبون63422222417048006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحسن شاكر جاسب كريم63432222417048007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحسين عبد الحسن كاظم حاشوش63442222417048009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحسين علي حسين حدوان63452222417048011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحسين محمد حريز عبد علي63462222417048014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحسين محمد عبد الرضا صالح63472222417048015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحيدر هاني رزاق بجاي63482222417048016

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيرسول محمد فيصل رضيو63492222417048017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0074.71ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيسعد محمد غانم جراد63502222417048018

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيكاظم محسن علي حسين63512222417048025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمحسن جبار محسن خلف63522222417048027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمحمد باقر خلف رزوقي موسى63532222417048028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمحمد عادل عبداالمير عبد الحسين63542222417048030

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمرتضى كاظم خضر رسن63552222417048032
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التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمصطفى حسون عبد الحسين ساجت63562222417048035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيحسن هادي جواد كزار63572222417050002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيحسين علي محيل مالح63582222417050004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيساهي عالوي حسين خضير63592222417050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيعلي احمد نمر راضي63602222417050006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية فدك المختلطةاحيائيسجاد عطوان لفته والي63612222417051008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية فدك المختلطةاحيائيعمار عالج هندي سفاح63622222417051015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيباقر علي هاشم خضير63632222417052002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيحسن عبد هللا حسن بردي63642222417052005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيحسين مصطفى شريف شندول63652222417052007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيعلي راضي كامل حسن63662222417052010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية الظافرون المختلطةاحيائينور الدين محمد نصار ماهو63672222417052016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيحسن احمد مطشر مكطوف63682222417053002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيحسن جاسب كاظم حلبوص63692222417053003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيحسن عبد الرضا سالم بكال63702222417053004

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيحسن هاشم صافي حمد63712222417053005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيحسين جاسب كاظم حلبوص63722222417053006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيعباس كريم عزيز محمد63732222417053010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0074.29ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيانور جليل دوخي خضير63742222417055001

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيجبار عذيب عاتي ناصر63752222417055002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيحميد جابر حمود مطشر63762222417055004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيمجيد دحام عاتي ناصر63772222417055008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيمنتظر اياد شعو غزاي63782222417055011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الرصافي المختلطةاحيائييوسف الزم زغير عطار63792222417055012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية الرصافي المختلطةاحيائييونس الزم زغير عطار63802222417055013

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيحسين علي حسين علوان63812222417058002

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيصالح فائز سريول سويف63822222417058005

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيعباس شريف سريول سويف63832222417058006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيمحمد عبد الرضا مزهر مريحيل63842222417058012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيمهدي قيصر عبد الرضا هريد63852222417058017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيهاني عبد الكاظم محسن عصري63862222417058018

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيابراهيم يونس رحيم جوده63872222417060001

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد حاتم حسين عبد63882222417060003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد رسم علي ضيدان63892222417060004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسين رسم علي ضيدان63902222417060016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيرائد عويد مشاري زاير63912222417060023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد حبيب كاطع لهمود63922222417060026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس اياد برغوث شميت63932222417060034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي حسين سلمان عيدان63942222417060040

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة691.0098.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي خالد علي ثامر63952222417060041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي ناصر مطر جبر63962222417060044

339 من 156صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي هليل عيسى بجاي63972222417060045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيقاسم جبار هاني محمد63982222417060046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيكرار مصطفى كتاب نعاس63992222417060049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيمؤمل فرحان عبيد ضايف64002222417060050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد ابراهيم والي عباس64012222417060051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد خالد علي ثامر64022222417060053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيمسلم سعد نعيم ساجت64032222417060057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيجاسم محمد جبار هاشم64042222417061006

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيعباس ماجد رحيم محسن64052222417061017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيعلي كتاب مطير علي64062222417061022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيوسام علي حياوي هاشم64072222417061033

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الهناء المختلطةاحيائيسجاد شاكر طريمه حاجم64082222417062001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيحسن علي حسين عامر64092222417063002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء623.0089.00ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيعلي كاظم هربود عناد64102222417063008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيمحمد عاصي مكطوف محمد64112222417063014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء634.0090.57ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائينعيم باقر جوني اليذ64122222417063018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0082.57المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيجهاد محمد حشف مجدي64132222417064008

كلية التربية /جامعة الحمدانية501.0071.57المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيحمزة عدي عبد عباس64142222417064015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيسجاد سلمان طخم عوده64152222417064020

كلية التربية/جامعة سامراء507.0072.43المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيسجاد قاسم ديوان سالم64162222417064021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيعثمان عبد الرزاق حميد حسن64172222417064023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيعلي سلمان طخم عوده64182222417064025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية االحرار المختلطةاحيائيجعفر محسن عبد محسن64192222417066004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية االحرار المختلطةاحيائيحسين علي ياسر موزان64202222417066009

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط502.0071.71ثانوية االحرار المختلطةاحيائيرسول محسن عبد محسن64212222417066011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية االحرار المختلطةاحيائيعباس علي ياسر موزان64222222417066016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية االحرار المختلطةاحيائيمحمد خضير صكر عليخ64232222417066019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية االحرار المختلطةاحيائيوائل اياد جاسم علي64242222417066023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان575.0082.14المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيباقر محمد دخيل دهيرب64252222417067003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيحيدر صباح سالم شياع64262222417067005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيخالد برغش هاشم خليوي64272222417067006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0061.29المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيصابر جاسم سالم شياع64282222417067012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيطالب جبار عطية كميهان64292222417067013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيعبد الهادي ثجيل علي مسير64302222417067014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة599.0085.57المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيغزوان حسين عيدان نايف64312222417067019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيقيصر شهيد ماضي زغين64322222417067020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيكاظم كريم خليف مطير64332222417067021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيابراهيم مهدي جالب كاظم64342222417068001

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية المنصورة المختلطةاحيائياحمد صبري ساجت عكيد64352222417068002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية المنصورة المختلطةاحيائياياد علي دغماث كاظم64362222417068003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0069.57ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيعقيل طاهر محمد عبد الحسين64372222417068005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيعلي ياسر تبن عرد64382222417068007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيكرار غافل يونس عبيد64392222417068009

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيعباس حسين عبد الجليل عويد64402222417069006

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيعلي احمد حسن محمد64412222417069009

كلية العلوم/جامعة ذي قار636.0090.86ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائينجاح محمد حنون طاهر64422222417069013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيراجي صادق هاشم خليل64432222417070003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيسجاد حسين راضي موحان64442222417070005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيعلي ابراهيم حسابه حسن64452222417070008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيكرار سالم سعيد ناصر64462222417070012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيمحمد رسول سعيد ناصر64472222417070013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0073.71ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيمحمد عبد الحسن ياسر موحان64482222417070014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيازهر عدنان محسن ياسر64492222417073005

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيجعفر جميل منصور عاجل64502222417073010

كلية الزراعة/جامعة سومر421.0060.14اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحسين علي خضير سلمان64512222417073016

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعباس حسين ناصر حسن64522222417073032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر515.0073.57اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعيسى عبد هللا طعمه مجهول64532222417073044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد جابر لطيف خالد64542222417073053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد سلمان حنظل سلمان64552222417073056

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد كريم مجيد ياسين64562222417073061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمصطفى عبد الحسين الفي راشد64572222417073069

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0086.43اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمنتظر شهيد محمد رحم64582222417073074

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمنتظر عمار مهدي ملكط64592222417073075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائييوسف حبيب حسن علي64602222417073080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعباس هاشم مظلوم حسين64612222417075004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية المحسن المختلطةاحيائياحمد ناجي طعيمه منشد64622222417076003

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية المحسن المختلطةاحيائيحسين احمد طالب سعيد64632222417076004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية المحسن المختلطةاحيائيحسين لطيف عبيد فرهود64642222417076005

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية المحسن المختلطةاحيائيحسين ناجي طعيمه منشد64652222417076006

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية المحسن المختلطةاحيائيعادل نبيل طعيمه منشد64662222417076011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية المحسن المختلطةاحيائيعبد الحكيم عبد هللا حسين عويد64672222417076013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية المحسن المختلطةاحيائيعلي عبد المهدي عبد شكاصي64682222417076015

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية المحسن المختلطةاحيائيعون علي عبد الرضا محمد64692222417076017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المحسن المختلطةاحيائيمحمد جاسب عبد مكطوف64702222417076019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية522.0074.57ثانوية المحسن المختلطةاحيائيمحمد عبد هللا حسين عويد64712222417076021

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00ثانوية السبطين المختلطةاحيائيحسين زغير ناهي محيسن64722222417078002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية السبطين المختلطةاحيائيحسين عالء كمر محمد64732222417078003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية السبطين المختلطةاحيائيكاظم خضير كاظم مشاي64742222417078007

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائياحمد حسين ناصر جبار64752222417080001

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيحسين محمد موسى عزيز64762222417080008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيصادق علي عزيز حسين64772222417080011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيمنتظر علي محمد كاظم64782222417080020
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار506.0072.29ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحسن حمد ناهي ناصر64792222417081003

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحسين عبد الحسين عبد النبي يعقوب64802222417081004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية الصفا المختلطةاحيائيسجاد مزهر عجيل حسين64812222417081007

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار568.0081.14ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمحمود بشير محسن فاضل64822222417081013

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمخلد نعيم عبد محارب64832222417081014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمصطفى محمد كطيو حمادي64842222417081017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمقتدى سليم عبد عباس64852222417081018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار452.0064.57ثانوية الصفا المختلطةاحيائيموسى عبد النبي جاسم ناصر64862222417081022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيجعفر احمد سعدون علي64872222417082003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيسجاد معروف طالب رزوقي64882222417082006

كلية التربية/جامعة سامراء518.0074.00ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيعبد األله عاشور حاتم سلطان64892222417082007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيعلي ستار وسيل طعيمه64902222417082009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيفاضل رحيم جعاز راهي64912222417082010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيمثنى غالب وريوش عبد64922222417082011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم629.0089.86ثانوية شهداء االهوار المختلطةاحيائيمهدي محسن نشو نخش64932222417082013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية حاتم الطائي المختلطةاحيائيحسين طعمه عباس عبره64942222417084002

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية حاتم الطائي المختلطةاحيائيحسين عالء خضير علي64952222417084004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43الخارجيوناحيائياسامه شاكر زويد شمخي64962222418001079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86الخارجيوناحيائياياد حبيب فليح شعير64972222418001105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية517.0073.86الخارجيوناحيائيباسم نزار حمد عثمان64982222418001117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14الخارجيوناحيائيجبار علي ياسر عنيد64992222418001132

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71الخارجيوناحيائيحسين عبد الكريم سالم حمادي65002222418001211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00الخارجيوناحيائيحسين نعيم سويط راهي65012222418001254

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار516.0073.71الخارجيوناحيائيحيدر كاظم شلش ياسين65022222418001290

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57الخارجيوناحيائيخالد هيثم حسين حسن65032222418001298

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86الخارجيوناحيائيسيف حسن جاسب رمضان65042222418001364

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86الخارجيوناحيائيعباس دحام جريد عطيه65052222418001400

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00الخارجيوناحيائيعلي احمد قاسم هجر65062222418001472

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29الخارجيوناحيائيعلي رائد ريسان عوده65072222418001505

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار421.0060.14الخارجيوناحيائيعلي فالح جبر عذافه65082222418001544

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29الخارجيوناحيائيعلي كسار جبار طعيمه65092222418001555

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71الخارجيوناحيائيعلي نعيم عباس عزيز65102222418001577

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14الخارجيوناحيائيمحمد رحيم محمد عجيل65112222418001693

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71الخارجيوناحيائيمحمد عبدعلي هادي كشيش65122222418001719

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0073.71الخارجيوناحيائيمحمد عالء الدين زيد محمد65132222418001720

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43الخارجيوناحيائيمحمد هيثم جابر عصواد65142222418001746

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14الخارجيوناحيائيمرتضى جثير ادريب جابر65152222418001759

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71الخارجيوناحيائيمصطفى نعيم عبدالحسين جاسم65162222418001804

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية الميثاق للبنيناحيائياقتدار طالب سلمان جياد65172222421056003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0078.29ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزهراء محمود سلمان ياسين65182222421056013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00ثانوية الميثاق للبنيناحيائيسجى فالح مخور كليل65192222421056016
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0076.00ثانوية الميثاق للبنيناحيائيغصون فيصل ظاهر مكطوف65202222421056021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43ثانوية الميثاق للبنيناحيائيمعصومه لطيف جاسم عوده65212222421056025

كلية الطب/جامعة تكريت695.8499.41ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيامل موفق شريف مكطوف65222222422001003

كلية الطب/جامعة ذي قار704.44100.63ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيامنيه عبد الرضا هالل جاسم65232222422001004

كلية الطب/جامعة ذي قار710.00101.43ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيايالف عقيل سعد بنيان65242222422001005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.7295.10ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبراء عبد االمير ضيدان محمد65252222422001007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.2095.31ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبنين شهيد عطشان قاسم65262222422001009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.9298.56ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيتقوى علي حسين جابر65272222422001010

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.5298.93ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيجنات وسام مهدي احمد65282222422001011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار640.6091.51ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيدانيه عالء حسين كاطع65292222422001012

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.5298.79ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرانيا صدام صاحب عطشان65302222422001013

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0494.01ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرحمه رشيد سعيد سراج65312222422001014

كلية الطب/جامعة البصرة698.8499.83ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرقيه علي جبار ثجيل65322222422001016

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.2087.17ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرقيه فراس هشام اسماعيل65332222422001017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية684.7697.82ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرقيه مالك يوسف سلطان65342222422001018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.6898.24ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيروان خضير عباس صالح65352222422001019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0492.29ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيروان مهند رضا شهيد65362222422001020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.92100.13ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرياحين احمد غثيث طاهر65372222422001021

كلية الطب/جامعة ذي قار697.6499.66ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيريام فليح اجحيل امونس65382222422001022

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.7695.82ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء احمد كريم عباس65392222422001023

كلية الطب/جامعة ذي قار711.36101.62ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب جاسم سعيد عواد65402222422001026

كلية الطب/جامعة ذي قار698.7699.82ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب علي اسعد حسن65412222422001029

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب محمود شهيب حمد65422222422001030

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية644.5692.08ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيسارة باقر سعدون جاسم65432222422001032

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار599.3285.62ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيسرى عبد العباس حنون منشد65442222422001034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0895.30ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيشهد احمد علي نوري65452222422001036

كلية العلوم/جامعة بغداد627.3689.62ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيشهد ضياء ماضي بشير65462222422001037

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.6099.80ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيطيبه عالء عليوي جاسم65472222422001038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.6093.09ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيغدير علي ماضي بشير65482222422001039

كلية الطب/جامعة ذي قار704.60100.66ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيغسق ميثم موسى معيوف65492222422001040

كلية الطب/جامعة بغداد711.76101.68ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد زوره حسن65502222422001041

كلية الطب/جامعة النهرين704.84100.69ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه سالم عبد هللا هاشم65512222422001043

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد االمير عبد الحميد راضي65522222422001045

كلية العلوم/جامعة ذي قار651.9693.14ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الحسين نعيم جبر65532222422001046

كلية الطب/جامعة ذي قار711.92101.70ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه علي محسن حريب65542222422001049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار624.6089.23ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه مشتاق جاسب ثامر65552222422001050

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.4495.78ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيالنا خالد علي زاير65562222422001052

كلية الطب/جامعة ذي قار701.20100.17ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريانا محمود ياسين جاسم65572222422001053

كلية الطب/جامعة ذي قار704.92100.70ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم حازم ناظم عبد هللا65582222422001054

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم محسن يلود جبر65592222422001055

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.3695.05ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم محمد حسن مكطوف65602222422001056
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.7297.53ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم نبيل طعيمه عبد الحسين65612222422001059

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار686.8498.12ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيموج علي كاظم حسون65622222422001060

كلية الطب/جامعة بغداد707.68101.10ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور الزهراء مظفر فليح رحمن65632222422001063

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.2484.32ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور الهدى محمد عبد عطيه65642222422001065

كلية الطب/جامعة ذي قار703.52100.50ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيهاجر محمد شريف فجر65652222422001068

كلية الطب/جامعة ذي قار697.1299.59ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائييقين سامر حافظ جابر65662222422001070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14اعدادية الفرات للبناتاحيائيآيات جبار كاظم محيسن65672222422002001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية الفرات للبناتاحيائيانوار جواد كاظم حلو65682222422002009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الفرات للبناتاحيائيبتول صبار عبد ثجيل65692222422002010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنت الهدى محسن كاظم ثامر65702222422002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنين حميد ستار والي65712222422002015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الفرات للبناتاحيائيثريا علي زغير هندي65722222422002025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية الفرات للبناتاحيائيحنين مشتاق عبد هللا ثامر65732222422002026

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية الفرات للبناتاحيائيحوراء ريسان عطشان دخيل65742222422002029

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيدعاء زكي ابراهيم هادي65752222422002034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيدعاء كريم عكله عبد الحسن65762222422002035

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية الفرات للبناتاحيائيرقيه ريحان مفتن نغيمش65772222422002041

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيرقيه معن مسير مهوس65782222422002042

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية الفرات للبناتاحيائيرمله عمار ذخر فيصل65792222422002043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء جمال حميد شراد65802222422002048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء رزاق برهان محي65812222422002050

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن رزاق حاتم65822222422002054

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم عداي65832222422002056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء فريق ساده سويلم65842222422002058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء قاسم عوده ماهود65852222422002059

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء مازن ابراهيم هادي65862222422002061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب جبار رحيم ناجي65872222422002068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب جميل يعقوب يوسف65882222422002069

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب حكيم محمد جالب65892222422002071

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب رحيم جاسم محمد65902222422002074

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب عبد الجليل جاسم حمادي65912222422002078

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الفرات للبناتاحيائيساره سعد عزيز علي65922222422002085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الفرات للبناتاحيائيساره سعد هبوب حسن65932222422002086

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيساره عمار سعدون عكوش65942222422002087

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29اعدادية الفرات للبناتاحيائيسحر غني محمد ناصر65952222422002091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيسميه معن مسير مهوس65962222422002092

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيشهد ايمن يوسف منشد65972222422002093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيضحى زغير هندي ذيخان65982222422002095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيطيبه مؤيد جويد هويدي65992222422002098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية الفرات للبناتاحيائيعبير ابراهيم حسن عمران66002222422002100

كلية االعالم/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه حيدر لطيف تركي66012222422002108
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كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد محمد66022222422002109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0070.29اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه ستار عبد الحسن جاسم66032222422002110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه سعد هبوب حسن66042222422002111

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه ضياء محسن ياسر66052222422002113

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه قاسم راضي صيوان66062222422002118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه مصطفى جليل طاهر66072222422002121

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيفرقان محمد جواد حسن66082222422002122

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية الفرات للبناتاحيائيكوثر حامد حسين علي66092222422002123

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية الفرات للبناتاحيائيكوثر مهدي عبد علي مجيد66102222422002126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية الفرات للبناتاحيائينجالء الفي مزعل موذن66112222422002136

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الفرات للبناتاحيائينرجس حيدر ابراهيم حسن66122222422002137

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية الفرات للبناتاحيائينور الهدى اياد شمخي جبار66132222422002139

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية الفرات للبناتاحيائينور الهدى غازي فيصل عطشان66142222422002140

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية الفرات للبناتاحيائينور مالك طه ياسين66152222422002142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الفرات للبناتاحيائيهاجر عوده شجر عنبر66162222422002144

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار686.0098.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيهدى رقيب خلف مسير66172222422002145

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الفرات للبناتاحيائييقين جعفر مطر خزيعل66182222422002148

كلية العلوم/جامعة ذي قار640.0091.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيات حسين ياسين عبيد66192222422003004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآية ثائر كريم خيون66202222422003006

كلية العلوم/جامعة سومر632.0090.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيه عباس موسى حسين66212222422003007

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيه علي غميس عويج66222222422003008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائياطياف خالد عبد النبي علي66232222422003011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبراء حميد خداش محسن66242222422003020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين ثامر محمد صالح66252222422003021

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين حاتم بريهي شتيل66262222422003022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين حسين نعمه غافل66272222422003023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين فاضل كاظم محمد66282222422003027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك احسان قاسم فزع66292222422003028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك كاظم هداوي غالب66302222422003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك محمد عالج عبود66312222422003032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنان فالح حسن عبد المحسن66322222422003034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين راضي جاسم محمد66332222422003035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء احمد حسين عبد66342222422003036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيدعاء عبد الكاظم هاشم مهدي66352222422003042

كلية االعالم/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيديار ضمير صبيح وثيج66362222422003045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل محمد سعد خلف66372222422003046

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0087.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقيه حسام عيسى سلمان66382222422003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء حميد عبيد درويش66392222422003054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء سمير كاظم مخور66402222422003058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عباس حسن ليلو66412222422003060

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا عالوي عاكول66422222422003063
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم جاسم عبود66432222422003064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار540.0077.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كريم جاسم محمد66442222422003072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كريم جبار محمد66452222422003073

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب أحمد صكبان كريم66462222422003078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب برزان خضير كاظم66472222422003083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب حسين ابراهيم طالب66482222422003088

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي قاسم كطافه66492222422003092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب كريم ثامر سعدون66502222422003095

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب محمد عذافة عليوي66512222422003096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينه قاسم مفتن شدود66522222422003100

كلية االعالم/جامعة ذي قار431.0061.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسرى حسن مشكور حمود66532222422003109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى عباس حميد خلف66542222422003111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعال احمد عبد ابهير66552222422003113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعلياء محمد فالح حسن66562222422003114

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة سعد ميس صنكور66572222422003119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه فالح محمد فرهود66582222422003127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه كاظم بشاره محمد66592222422003128

كلية العلوم/جامعة ذي قار632.0090.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيكوثر رائد رحمه ديوان66602222422003134

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمالك ماهر كاظم سلطان66612222422003141

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمنار عماد عبد العالي وهيب66622222422003144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيميسون علي رزيج حسين66632222422003146

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائينجالء جواد كاظم عبد66642222422003149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور المهدي كريم ثامر سعدون66652222422003151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى علي احمد عالوي66662222422003154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور فارس فليح نيروز66672222422003156

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائييقين علي مطر راضي66682222422003162

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه رياض علي راضي66692222422004004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياديان قاسم حمود جابر66702222422004011

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء532.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء شعالن عبد الحسين صيهود66712222422004012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسماء احمد علوان حسين66722222422004014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيافراح سالم علوان حسين66732222422004017

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيافنان نبيل حسين ناصر66742222422004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء احسان عبد عبد الزهره66752222422004019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء حسين عايد رداد66762222422004020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء راجي هادي عبد66772222422004021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء عبد االمام ناصر دايش66782222422004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيالحوراء عامر مذبوب رديني66792222422004024

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيالزهراء لطيف غازي مكي66802222422004025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان خليل فارس نايف66812222422004033

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنت الهدى طالب علي عليخ66822222422004038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين جاسم محمد عبد هللا66832222422004041
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0070.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين رزاق غازي حسين66842222422004045

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم طمعه نزال66852222422004049

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عدنان نعيم شويرد66862222422004051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عواد سالم جابر66872222422004053

كلية االعالم/جامعة ذي قار465.0066.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين غالب وارد عبد الحسين66882222422004054

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين محمد موحان جاسم66892222422004055

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين يقضان عبد الرضا جاسم66902222422004057

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك احمد كاظم مري66912222422004059

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك رحيم عبد الحسين مطشر66922222422004060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك علي هادي محيسن66932222422004063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك قاسم حسين عطاس66942222422004064

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار531.0075.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقوى هللا زكي حسين مجيسر66952222422004066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجمانه طالب كاظم حموده66962222422004070

كلية العلوم/جامعة ذي قار646.0092.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجنات نعيم جاسم محمد66972222422004071

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين أمين علي محمد66982222422004072

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء جليل عبد الكريم عبيد66992222422004075

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي نعيم ناصر67002222422004080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495.0070.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء قاسم عوده عداي67012222422004083

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء محمد جبر عليوي67022222422004084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء مهند عبد هللا نغيمش67032222422004086

كلية العلوم/جامعة واسط604.0086.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيختام جعفر حميد حسون67042222422004087

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء علي كاظم ناصر67052222422004091

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء ناصر علي ناصر67062222422004092

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0095.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيديار محمد محسن جعاز67072222422004094

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار564.0080.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرباب عقيل كاطع فانوس67082222422004097

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم591.0084.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرتاج حمادي سالم طاهر67092222422004098

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحمه محمد جابر كشيش67102222422004101

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حبيب موسى فاخر67112222422004104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه سعد حبيب ناهي67122222422004105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه عبد الزهره مجبل عبيد67132222422004106

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريام حسن كاظم علوان67142222422004113

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم حميد عزيز67152222422004115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم هاشم غياض67162222422004116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر519.0074.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد جبار علوان67172222422004117

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء امجد يوسف جواد67182222422004118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسين حسن مالح67192222422004121

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حكيم نعيم شبيب67202222422004122

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر احمد عبد الكريم67212222422004124

كلية العلوم/جامعة ذي قار635.0090.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء خالد لطيف حميد67222222422004125

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء خليل صخيل سفيح67232222422004126

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ستار جبار خلف67242222422004131
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كلية االعالم/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سمير نعمه هاشم67252222422004132

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء طالب كاظم محمد67262222422004135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عصام منصور وطان67272222422004139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي خضير توبه67282222422004142

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي خميس نعيم67292222422004143

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي كاظم نتيش67302222422004144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي محيسن مطر67312222422004145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فرج هادي عنود67322222422004148

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فقدان عزيز فرج وناس67332222422004149

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قاسم ثامر طالب67342222422004150

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قاسم علي حاشوش67352222422004151

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قصي عبد العالي جابر67362222422004152

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كريم ثامر عذب67372222422004154

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كريم داخل عبيد67382222422004155

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العزيز عبد العالي67392222422004157

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ميثم نعيمه محمد67402222422004159

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0094.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ناصر هليل عشب67412222422004160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء هادي ابراهيم سلطان67422222422004161

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء هيثم احمد غليم67432222422004162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد جميل دخيل67442222422004163

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب الكبرى عماد جاسم محمد67452222422004165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب باسم ابراهيم فاضل67462222422004166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب جابر حسون حسين67472222422004168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسين علوان حسين67482222422004172

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حيدر احمد عبد الكريم67492222422004173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب سلمان محمد حسان67502222422004175

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط499.0071.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عادل شريف فرهود67512222422004179

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عبد الساده نكيو حسن67522222422004180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي مراد عناد67532222422004183

كلية االعالم/جامعة ذي قار546.0078.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب غالب وارد عبد الحسين67542222422004185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فالح جبار علوان67552222422004186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب هيثم كاظم محمد67562222422004192

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه رتيب صافي مصطفى67572222422004194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره محمد بدر عبد67582222422004198

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجا احمد علي رهيف67592222422004199

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى احمد عبيد طاهر67602222422004201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى نافع رحيم مهدي67612222422004203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسفانه حسن جاسم عبد67622222422004204

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسكينه علي مكطوف خضير67632222422004205

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشفائق سعد كوني فرج67642222422004206

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس عقيل عبد علي محمد امين67652222422004207
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد جاسب الزم حاتم67662222422004208

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد حسين سلمان حسن67672222422004209

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشيرين حبيب عبيد عيال67682222422004215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصابرين سمير سالم عبد هللا67692222422004216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى سعد مهدي ماجد67702222422004218

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطف حمد كاظم نحو67712222422004222

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء جاسم عطا محسن67722222422004228

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران حسين طالب حسن67732222422004236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغيداء حسين كايم حميدي67742222422004237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه امجد محمود سالم67752222422004238

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه خالد لطيف حميد67762222422004240

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم حميدي67772222422004249

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عماد ابراهيم طاهر67782222422004250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه غزوان عبد الكريم خلف67792222422004252

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفضه رديف صبيح جويهل67802222422004258

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عامر يازع رميض67812222422004260

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عبد الزهره عبد االمير خلف67822222422004261

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عماد نعمه جابر67832222422004264

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار حيدر جاسب روضان67842222422004267

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار عبد الرضا كريم محمد67852222422004268

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنال محمد عجيل جبر67862222422004271

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ محمود سعدون سلطان67872222422004279

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الزهراء علي هاشم زغير67882222422004283

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى حسين عطيه مزعل67892222422004286

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى عدنان محيسن مطر67902222422004289

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائينورا سمير سالم عبد هللا67912222422004295

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينورس عبد الساده نكيو حسن67922222422004296

كلية القانون/جامعة سومر551.0078.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر صالح محمد حماده67932222422004299

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاله عدنان هاشم ياسر67942222422004301

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى ناصر اليذ جابر67952222422004309

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدير جبار شعالن مهدي67962222422004310

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوطفاء ريان دايم حسين67972222422004311

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوقار سعد حميد محمد علي67982222422004312

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين علي حمود زاير67992222422004313

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الفضائل للبناتاحيائياسماء سعد جمعه عبود68002222422005003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الفضائل للبناتاحيائيايات خضر واجد زهر68012222422005004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية الفضائل للبناتاحيائيايات عبد الواحد عبود عطيه68022222422005005

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29اعدادية الفضائل للبناتاحيائيبنين يعقوب صوالغ صيهود68032222422005009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية الفضائل للبناتاحيائيحنين مهدي مطر حسين68042222422005011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء احمد عاشور خلف68052222422005017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء محمد حمزه عبد األمير68062222422005028
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء مزهر محمد شهيب68072222422005029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب رعد اليج جعيول68082222422005033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب فرحان مفتن عاصي68092222422005034

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية الفضائل للبناتاحيائيسجى مجيد عيدان بلم68102222422005036

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الفضائل للبناتاحيائيسراج عبد العباس سبع نتيش68112222422005037

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الفضائل للبناتاحيائيسكينه كريم شمخي جابر68122222422005038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الفضائل للبناتاحيائيسهى سالم عباس عبد الساده68132222422005039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الفضائل للبناتاحيائيشهد محسن كاظم ناجي68142222422005041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد العالي خشان68152222422005050

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه علي جبار عبود68162222422005051

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه فهد نعيم حمود68172222422005052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه وسام مصدك كزار68182222422005054

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفتاة مسير حموده ناصر68192222422005055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية الفضائل للبناتاحيائيمريم محمد طالب جهل68202222422005060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الفضائل للبناتاحيائينبأ هاني لفته خنيفر68212222422005062

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية الفضائل للبناتاحيائينور الهدى نجم عبد هللا عباس68222222422005065

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية الفضائل للبناتاحيائيهدى عبد الحي حاتم ناجي68232222422005066

كلية العلوم/جامعة سومر620.0088.57اعدادية الفضائل للبناتاحيائيوحيده عبد محمد مسبح محيسن68242222422005067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيأسيا علي داغر جفيل68252222422006001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيأيات جمال هاشم جابر68262222422006002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيأيات حامد ضيدان جابر68272222422006003

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيأيات زيدان مهاوش كصاد68282222422006004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائياسراء رحمن كاظم حسن68292222422006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائياسراء شاكر عديم كيطان68302222422006009

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86اعدادية المصطفى للبناتاحيائياسراء غالي اسيود حسين68312222422006012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائياسماء احمد شاكر خماط68322222422006014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائيافاق رشيد منخي مناحي68332222422006015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائياالء عبد الكاظم مكي عجيل68342222422006017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائياالم رائد خليف حافظ68352222422006018

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائياماني وليد مزيد جهلول68362222422006019

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر555.0079.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات عبد هللا زويد فرحان68372222422006025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات ميثاق غني محمد68382222422006026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبتول حميد رحيم صيوان68392222422006029

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبتول داود سلمان عودة68402222422006030

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبدور محمد شاهر جويعد68412222422006032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبنين زيدان مهاوش كصاد68422222422006035

كلية التربية/جامعة ميسان534.0076.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبنين عذاب شريف خضير68432222422006036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبنين عزيز كريم طعمه68442222422006037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبيداء حامد مشمول خويط68452222422006039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتكميل كامل عامر عليوي68462222422006042

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحوراء جمال عزيز عبد الحسين68472222422006046
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحوراء محسن علي حسين68482222422006054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيخديجه عدنان عريبي حميدي68492222422006056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدعاء راتب علوان سمير68502222422006057

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدعاء عقيل ياسر حسين68512222422006058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر519.0074.14اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرباب جواد كاظم رحم68522222422006059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرقيه عبد الواحد مهلهل هنيدو68532222422006063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرقيه واثق عبد الباري سفيح68542222422006065

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء تحسين حنون معارج68552222422006066

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء جاسم عيدان علوان68562222422006067

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم سباهي68572222422006068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء حسن حبيب عبد هللا68582222422006069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي حسين68592222422006071

كلية العلوم/جامعة ذي قار652.0093.14اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء حسين فاضل قاسم68602222422006072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء حيدر شنيت جابر68612222422006074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء ربيع جليل عجيل68622222422006075

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء سلمان عبد ملغوث68632222422006076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0070.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء علي حسن نصار68642222422006077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء فرج حسين صالح68652222422006078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الرضا علي68662222422006084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب خالد كاصد شناوه68672222422006085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب سالم قاسم جابر68682222422006086

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب عبد االمير علي عديم68692222422006090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب علي جواد حسن68702222422006092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب مالك اتعيب مشاي68712222422006096

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب مهدي يوسف جبر68722222422006099

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيساره معالي عذيب نايف68732222422006103

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشكران جعفر هاشم عليوي68742222422006109

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشيماء مالك علوان سمير68752222422006111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيضحى سمير غريب مهاوش68762222422006112

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيطفوف زايد عذاب طاهر68772222422006114

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيعذراء عماد علي موسى68782222422006115

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية المصطفى للبناتاحيائيعقيله ناصر عيسى سدخان68792222422006117

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية المصطفى للبناتاحيائيعلياء محمد حسن علي68802222422006119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه حيدر بردان عبود68812222422006121

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه ستار شنين عبود68822222422006123

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه شهاب دخيل ضيدان68832222422006126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه صباح هادي عبد النبي68842222422006127

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه ضياء ناصر سيد حسين68852222422006128

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه علي شده وصيخ68862222422006129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه وليد كشاش شغاتي68872222422006131

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه يحيى كاظم قاسم68882222422006132
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيلجين طارق نعمه علي68892222422006135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمديحه جليل ثامر ظهير68902222422006137

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0070.14اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمروه احمد صبار محمد68912222422006138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمريم سالم كريم علي68922222422006142

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمريم علي ديوان حنيش68932222422006143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمنار عباس علي كاظم68942222422006145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495.0070.71اعدادية المصطفى للبناتاحيائيميعاد كاظم محمد عطشان68952222422006147

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائينبأ عبد العباس نعمه شناوه68962222422006148

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائينرجس علي حسين عبيد68972222422006150

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائينستعين محمد حسن علي68982222422006153

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم رحم68992222422006155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور الهدى ناصر جمعه عليخ69002222422006157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور الهدى هاني عبيد شهيب69012222422006158

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور جهاد برهان عبد69022222422006159

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور علي جبار سعدون69032222422006161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية المصطفى للبناتاحيائينورس فضل نعمه حسن69042222422006162

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية المصطفى للبناتاحيائينوره جبار برهان عبد69052222422006164

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية المصطفى للبناتاحيائينورهان رائد يحيى عمران69062222422006166

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية المصطفى للبناتاحيائيهدى حسين علي حسين69072222422006169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية تونس للبناتاحيائيأستبرق كريم حرجان علواش69082222422007001

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية تونس للبناتاحيائياسراء رسول عبد الحسن حسن69092222422007005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية تونس للبناتاحيائيأسيل غازي فيصل رزاق69102222422007008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية تونس للبناتاحيائيامنه رحيم عطيه رحيل69112222422007011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية تونس للبناتاحيائيآمنه سعد تويه سلمان69122222422007012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية تونس للبناتاحيائيايات حسين كاظم نعمه69132222422007014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية تونس للبناتاحيائيايات مؤيد ريسان خلف69142222422007017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية تونس للبناتاحيائيايمان ثائر عبد الحسين ثجيل69152222422007020

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية تونس للبناتاحيائيبتول ثائر عبد الحسين ثجيل69162222422007021

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية تونس للبناتاحيائيبنين مصطفى كريم ياسر69172222422007026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية تونس للبناتاحيائيبيداء ثامر مخور طاهر69182222422007027

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29اعدادية تونس للبناتاحيائيتبارك حسن كاظم نعمه69192222422007028

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار531.0075.86اعدادية تونس للبناتاحيائيحنان باسم بري خضير69202222422007031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية تونس للبناتاحيائيحوراء عدنان رويح مطلك69212222422007034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية تونس للبناتاحيائيحوراء مصطفى رحيم عجيل69222222422007037

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية تونس للبناتاحيائيدعاء حسن محسن عجيل69232222422007040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار495.0070.71اعدادية تونس للبناتاحيائيدعاء ناصر خضير جوده69242222422007044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29اعدادية تونس للبناتاحيائيذكرى عبد االمير ثامر غافل69252222422007046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية تونس للبناتاحيائيرحاب عزيز صيهود غزال69262222422007049

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار526.0075.14اعدادية تونس للبناتاحيائيريام غني علي جبار69272222422007051

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء جبار مطشر طاهر69282222422007053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم شذر69292222422007054

339 من 169صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء حسن علي حسين69302222422007056

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء حميد جاسم علوان69312222422007057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء خالد حميد حسين69322222422007059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم وداعه شراد69332222422007067

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين عليوي69342222422007070

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء وحيد عذاب مياح69352222422007074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية تونس للبناتاحيائيزهره حبيب عكاب عويد69362222422007075

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية تونس للبناتاحيائيزهره كريم محسن صكر69372222422007076

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب احمد مجدي داود69382222422007077

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب ستار حلبوص معيوف69392222422007078

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب عبد الرسول كامل خنياب69402222422007081

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب غانم ندى عباس69412222422007082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب فاضل مفتن جبير69422222422007083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب هادي حسن جابر69432222422007085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية تونس للبناتاحيائيزينه مالك عبد الحسين نعيمه69442222422007087

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية تونس للبناتاحيائيشروق شاكر مخلف رهيف69452222422007097

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية تونس للبناتاحيائيطوعه رحمن صالح نعمه69462222422007100

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية تونس للبناتاحيائيطيبه أحمد سعد مهوس69472222422007101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0082.57اعدادية تونس للبناتاحيائيطيبه ستار حسن شراد69482222422007102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه احمد جابر بريبر69492222422007104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه احمد خلف حمدي69502222422007105

كلية االعالم/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه احمد صبار محسن69512222422007106

كلية العلوم/جامعة ذي قار670.0095.71اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد علي69522222422007107

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمة رافد مراد بهلول69532222422007109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه شاكر عطيه دويخ69542222422007112

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار544.0077.71اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه عجيل مزهر صيوان69552222422007113

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه قيس مطشر ياسر69562222422007115

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه حميد حسين عباس69572222422007117

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية تونس للبناتاحيائيكربالء رحيم خلف محمد69582222422007119

كلية اآلداب/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية تونس للبناتاحيائيماجده مالك مزعل جبر69592222422007122

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86اعدادية تونس للبناتاحيائيمروه احمد فالح هندي69602222422007123

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية تونس للبناتاحيائيمريم حرب جلو عبيد69612222422007124

كلية العلوم/جامعة ذي قار640.0091.43اعدادية تونس للبناتاحيائيمنار صباح اجحيل امونس69622222422007127

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية تونس للبناتاحيائيمنتهى موسى كريم صالح69632222422007128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى560.0080.00اعدادية تونس للبناتاحيائيمنتهى هوال يساس رشاد69642222422007129

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية تونس للبناتاحيائيمنى مصطفى كريم ياسر69652222422007130

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية تونس للبناتاحيائيميثاق حسين عنيد ازغير69662222422007131

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية تونس للبناتاحيائينبأ كفاح خليل ابراهيم69672222422007132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية تونس للبناتاحيائينبأ محسن عبادي سوادي69682222422007133

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية تونس للبناتاحيائينرجس يوسف شنوف حسين69692222422007134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية تونس للبناتاحيائينور الهدى رياض كاظم خلف69702222422007138
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار571.0081.57اعدادية تونس للبناتاحيائيهاجر نعمه عبد الرضا جايد69712222422007142

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية تونس للبناتاحيائيهبه احمد موسى حواس69722222422007143

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية تونس للبناتاحيائيهدى فليح داود حسين69732222422007147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00اعدادية تونس للبناتاحيائيوفاء سمعان تمل شياع69742222422007152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0064.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياخالص محسن عبد الحسين عباس69752222422008005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيانوار كريم ابراهيم خلف69762222422008010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات خالد خلف سمير69772222422008012

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات رعد رخيص زغير69782222422008013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبراء طعمة رهيف موحان69792222422008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبنين كاظم جاسم محمد69802222422008017

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين حسين محمد جعفر69812222422008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين كاظم حسن زغير69822222422008022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء نعيم كاطع شطب69832222422008028

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء هليهل كاظم شالل69842222422008030

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرنا مجبل طعمه محمد69852222422008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حسن عكموش ناصر69862222422008035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0074.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد جابر69872222422008036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبد هللا عوض فرحان69882222422008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم داود69892222422008045

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب صباح عبد خصاف69902222422008054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب عواد حمود علي69912222422008058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب وارد مايع مهورش69922222422008059

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره خلف ارميض حسين69932222422008061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره رزاق مطرود شنان69942222422008062

كلية العلوم/جامعة ذي قار641.0091.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره ناجي محسن ثجيل69952222422008064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى راشد دشر عوده69962222422008067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار593.0084.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى عباس مخور هداد69972222422008069

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار532.0076.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى علي راضي محسن69982222422008073

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عواد حمود علي69992222422008088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم حسين علي جايد70002222422008092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0071.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم هليل مخيلف منشد70012222422008096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمالك حامد ضيدان برغي70022222422008097

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553.0079.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار كاظم رفيش صياح70032222422008099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ عبد الحمزه خلف محمد70042222422008104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور الزهراء حميد كاظم عريمش70052222422008107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى راشد دشر عوده70062222422008108

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور خلف مريس فاضل70072222422008110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور نواف سعد هادي70082222422008112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيافراح عدنان ناصر حسين70092222422009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياالء اياد محمد علي عباس70102222422009004

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياالء ثامر كامل محسن70112222422009005
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كلية االعالم/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايه مصطفى اشياع حسن70122222422009007

كلية اآلداب/جامعة ذي قار521.0074.43ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيبنين فالح حسن مسير70132222422009014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيحبيبه محمد شرود ناهي70142222422009021

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار518.0074.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيحنين لطيف كامل جاري70152222422009022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0063.71ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيرقيه عبد هللا عناد محمد70162222422009034

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0087.43ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء حمدي علي محمد70172222422009044

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين رزاق منشد70182222422009049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567.0081.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزيتون حيدر ناصر كليش70192222422009058

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب صادق عجالن عبيد70202222422009062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب عبد هللا كاظم نعيمه70212222422009063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب عبد الواحد عطيه مسعد70222222422009064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيطيبه ازهر عاتي ثامر70232222422009074

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيطيبه صالح هادي كاظم70242222422009075

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيعبير حيدر صالح عبد الساده70252222422009078

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه عدنان غركان رديني70262222422009089

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه قاسم داود سلمان70272222422009091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينرجس ستار جبار حاجم70282222422009099

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينور منعم جالب عبد الحسين70292222422009108

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيابتهال علي نعيم طاهر70302222422010001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياديان عبد الحسين جابر زناد70312222422010003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية577.0082.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياسراء حسين سلمان عوده70322222422010004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياالء جواد عبد الكاظم حسن70332222422010007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0091.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيام البنين عقيل عبد خزعل70342222422010009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0085.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايالف جويد حمد جبر70352222422010015

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايمان عباس عصفور عبد الحسين70362222422010017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايمان علي حمد كاظم70372222422010018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايه مهند رشيد فليفل70382222422010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبشرى صادق عيسى شهيب70392222422010025

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين محمد ريسان مزبان70402222422010029

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك حميد احمد هاشم70412222422010031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك راجي محمد عبيد70422222422010032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك مهند عبد هللا محمد70432222422010034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتهاني شهيد حسب بلط70442222422010035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيثناء مرتضى جويد عنيد70452222422010036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيجنان عبد هللا ريكان طمعه70462222422010037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء حسين سالم ثجيل70472222422010044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء حيدر محمد عبيد70482222422010045

كلية اآلداب/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء عادل احمد زغير70492222422010046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء عماد ماضي هادي70502222422010047

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء كاظم عباس حسين70512222422010048

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدعاء جمال ناصر نوماس70522222422010050
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدعاء خليل خيون سعد70532222422010051

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدعاء عادل كامل عوده70542222422010052

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيراقية جاسم محمد عجمي70552222422010054

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرسل رحيم جبار ناصر70562222422010056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقيه حمد جاسم عوده70572222422010060

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرمله حيدر عويد نعيم70582222422010062

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء انيس محمد رضا جابر70592222422010066

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء جاسم سروال خضير70602222422010068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء راجي محمد بندر70612222422010073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0078.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء طالب حسين كاظم70622222422010076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء علي ناصر جابر70632222422010080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء علي يصغ خلف70642222422010081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء وحيد ياسين عبد الحسين70652222422010089

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء وداد صالح تسكام70662222422010090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهره عباس عبود سلمان70672222422010093

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب احمد نعمة عبادي70682222422010094

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب جبار خصاف فليح70692222422010097

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب جمال عبد العالي خشان70702222422010098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب خالد عامر سلمان70712222422010099

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب عبد هللا عايد سلطان70722222422010102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب علي كاظم ضهد70732222422010104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب كامل لفته برع70742222422010109

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب يحيى عبد الرضا كريم70752222422010113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينه فاضل جبار خفيف70762222422010114

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى حمدي صابر رويضي70772222422010119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى حيدر جاسب طعمه70782222422010120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسكينه احمد عبود سلمان70792222422010123

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيضحى مزهر محمد عبيد70802222422010125

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغفران نعيم جهد سهل70812222422010131

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه برهان خماط ثعبان70822222422010134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه ثامر محمد فرحان70832222422010135

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة علي حسب سلمان70842222422010137

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه قيس عايد شمخي70852222422010139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه حسين شنين وحيد70862222422010146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيليلى شاكر حواس عطشان70872222422010149

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمروه ناجي خصاف ثجيل70882222422010150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمنار جواد جاسم محمد70892222422010153

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمنار حميد عمران طمعه70902222422010155

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينرجس حيدر زامل مغامس70912222422010161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد الكاظم حسن70922222422010163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور الهدى حكيم عبد موسى70932222422010164

339 من 173صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور الهدى علي حامد كاظم70942222422010165

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505.0072.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور حسين نجم عبيد70952222422010166

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور عبد الحسن محمد رخيص70962222422010167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور علي ثعبان طلب70972222422010169

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهاله علي طعمه حمادي70982222422010170

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهدى حسين زامل مغامس70992222422010173

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين علي صباح كندوح71002222422010177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيازهار رعد جاسم محمد71012222422011003

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيافراح صالل علي دخيل71022222422011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبنين ليث ورد رسول71032222422011007

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك فرج بدر عباس71042222422011008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0080.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء جابر راشد خلف71052222422011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء ستار جابر كاظم71062222422011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء عبد هللا جعيول عذافه71072222422011014

كلية اآلداب/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء منصور فرحان عجيل71082222422011015

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيروان حسين جميل عطيه71092222422011016

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرياحين مهدي صالح عطشان71102222422011017

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزمزم حيدر عبد المحسن محمد71112222422011018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء جاسم حواس عاجل71122222422011019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء حردان تويه سلمان71132222422011021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب حيدر تعبان ايوان71142222422011028

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية549.0078.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب حيدر راهي اليذ71152222422011029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب محمد جبار محمد71162222422011034

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب مساعد ياسر مزعل71172222422011035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسجى عباس شنشل سايب71182222422011037

كلية اآلداب/جامعة ذي قار543.0077.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسلوى عقيل عبد الكاظم موسى71192222422011038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد فيصل عبد العالي عبد71202222422011040

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيضحى جواد كاظم لفته71212222422011042

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسن71222222422011043

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عطشان وداي71232222422011050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية382.0054.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمسار عبد كاظم صالح71242222422011051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائينجالء جميل غلب حسن71252222422011052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور جواد شدهان نصار71262222422011055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيأسراء شنيو ثويني صالح71272222422012001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية العقبة للبناتاحيائياسراء منتصر صبري موزاي71282222422012005

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29اعدادية العقبة للبناتاحيائياسيه محمد فهد جياد71292222422012006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية العقبة للبناتاحيائيافراح عبد الباري دايش معيجل71302222422012007

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71اعدادية العقبة للبناتاحيائياالء علي خليف فليح71312222422012008

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية العقبة للبناتاحيائيام البنين محمد ثجيل مبارك71322222422012012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية العقبة للبناتاحيائيانعام حامد باهض علي71332222422012016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية العقبة للبناتاحيائيايات صباح عبد هللا جثير71342222422012017
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيبنين صابر زغير كايم71352222422012020

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية العقبة للبناتاحيائيجيزوان كاظم رشاك طعيس71362222422012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية العقبة للبناتاحيائيحنين طالب صالح خليف71372222422012024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية العقبة للبناتاحيائيحوراء عبد الرزاق دايش معيجل71382222422012026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية العقبة للبناتاحيائيحوراء فالح طارش سعود71392222422012027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية العقبة للبناتاحيائيحوراء ياسر حسين مزبان71402222422012028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية العقبة للبناتاحيائيدعاء عادل غيالن عاقول71412222422012033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية العقبة للبناتاحيائيراوان عامر ثجيل جاسم71422222422012034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء صباح طارش سعود71432222422012044

كلية التمريض/جامعة ذي قار683.0097.57اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب سامي زبالة محمد71442222422012049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب ظاهر هاشم لطيف71452222422012051

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب علي لكين محمد71462222422012052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب كاظم محيسن سلمان71472222422012054

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية696.0099.43اعدادية العقبة للبناتاحيائيشيماء علي خليف فليح71482222422012059

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية العقبة للبناتاحيائيطفوف سعود عبد هللا نخش71492222422012061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية العقبة للبناتاحيائيعذراء حاتم عيسى خنيصر71502222422012062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيعذراء محمد عطشان حاجم71512222422012064

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاتن امين مهلهل شاهين71522222422012065

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة رمضان شندوخ جبر71532222422012071

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة عبد العظيم شريف مزعل71542222422012074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0085.86اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة علي موسى مطلك71552222422012076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة ماهر نعمة بندر71562222422012079

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة مهدي مهوس كاظم71572222422012081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمة وافق كاطع حمزة71582222422012083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية العقبة للبناتاحيائيفردوس عالء كامل خلف71592222422012084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيفواطم عبد الواحد طعمة طبر71602222422012085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية العقبة للبناتاحيائيلمياء رياض طعيمة بندر71612222422012086

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية العقبة للبناتاحيائيمريم فالح عبد النبي حسن71622222422012088

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية العقبة للبناتاحيائيميسة جاسم عبد هللا نعيس71632222422012093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية العقبة للبناتاحيائينجاة علي عبد عليخ71642222422012096

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43اعدادية العقبة للبناتاحيائينرجس عقيل نعيم رهيف71652222422012097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية العقبة للبناتاحيائينور جبار ضيغم كحط71662222422012102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية العقبة للبناتاحيائينور ماجد حميد عبد النبي71672222422012103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية العقبة للبناتاحيائينورس جبار حسين خمام71682222422012105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية العقبة للبناتاحيائيوجدان سلمان حسين لفتة71692222422012108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0064.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيأديان أياد كاظم ياسر71702222422013001

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.6899.38للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياديان علي جبار ياسين71712222422013002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار662.8094.69للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياستبرق فراس كاصد عباس71722222422013004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات اباذر نهار جاسم71732222422013005

كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات حازم كاظم دويح71742222422013006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات حيدر محسن كريم71752222422013007
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات سعيد عبد هللا كوماني71762222422013008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات مؤيد احمد جبر71772222422013009

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0091.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات مصطفى جاسب مناحي71782222422013011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.9296.42للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياية حسين خضر عباس71792222422013012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايمان طالب طارش جالي71802222422013013

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار688.0098.29للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيبراق محمد حسن عباس خضير71812222422013015

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيبنين علي عبد الحسين جودة71822222422013018

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.4896.35للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيتبارك رائد مسعد علي71832222422013020

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيتقى حسين ناصر رسيل71842222422013022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيحوراء محمد نعيم محمد71852222422013025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيحوراء ناجح صاحب فضيل71862222422013026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيديار حسين صبيح فالح71872222422013028

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0896.73للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيرسل فالح عبد المهدي خلف71882222422013032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيرقيه اسماعيل هادي يعكوب71892222422013034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيرقيه جليل حمود كامل71902222422013035

كلية االعالم/جامعة ذي قار447.0063.86للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيرقيه عالء كاظم كريم71912222422013036

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيريمان مهدي صالح لطيف71922222422013039

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار568.0081.14للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء ارشد عبد االمير سعدون71932222422013041

كلية الطب/جامعة كربالء700.76100.11للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء اسعد ابراهيم خيون71942222422013042

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء عباس عطيه كامل71952222422013044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار634.0090.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء عبد الكريم حسين جابر71962222422013045

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار593.0084.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء عثمان طارش جالي71972222422013046

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء علي نجم عبد علي71982222422013047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء قيس موحان عبد71992222422013049

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء كريم محمد صياح72002222422013050

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0080.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء محمد هاشم غزال72012222422013051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب اكرم مهدي يونس72022222422013052

كلية االعالم/جامعة ذي قار496.0070.86للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب امجد كريم زغير72032222422013053

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية622.0088.86للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب فيصل عبد الحسن شالش72042222422013057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيساره عقيل عوده جبر72052222422013059

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيسجى عبد الحسين بعرور علي72062222422013060

كلية التمريض/جامعة ذي قار681.6097.37للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيسجى علي نعيس عبود72072222422013061

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيسحاب بروان عاجل حسين72082222422013062

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيشهد باسم هادي خليف72092222422013063

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار692.0098.86للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيضحى عبد الحسين بعرور علي72102222422013066

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه اسعد ناصر حسين72112222422013069

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه حسن داخل عفيت72122222422013071

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0085.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه حيدر عبد المحسن كاظم72132222422013072

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه صادق حسين علي72142222422013073

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه صبيح سلمان سرحان72152222422013074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه علي طالب علي72162222422013076
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التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه غالب حياوي عباس72172222422013077

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.4494.92للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمه ياسين محمد عبد االمير72182222422013079

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0084.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيكوثر صالح خماط زهير72192222422013081

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار571.0081.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم رحيم حميد نيسان72202222422013082

كلية الطب/جامعة ذي قار699.5299.93للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم عبد موسى عجيل72212222422013083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.4497.21للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم عالء يوسف طاهر72222222422013084

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.6095.94للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم فاضل رحيم عناد72232222422013085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0072.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمريم مسلم مجيد رستم72242222422013087

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية646.3292.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمسره مجيد عكاب حسين72252222422013089

كلية الطب/جامعة ذي قار699.2899.90للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيملك علي حسين جوده72262222422013091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيمنى مؤيد فليح عبد الحسين72272222422013092

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار556.0079.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيموده ستار شاكر محمد72282222422013093

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.4497.35للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينبأ حسام عبد الباري هندي72292222422013095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينبأ مؤيد غافل ورور72302222422013096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.8497.98للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينور الزهراء عدنان شذر مطلك72312222422013100

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينور الهدى جبار محيبس هاشم72322222422013102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء658.4094.06للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينور جمال موحان ضيول72332222422013103

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائينور حسين غثيث طاهر72342222422013104

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيهدى حسين تركي ابنيان72352222422013106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية النبوغ للبناتاحيائيبنين حيدر خلف علي72362222422014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية النبوغ للبناتاحيائيبنين محمد فضل حرجان72372222422014009

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيتبارك حيدر فارس نايف72382222422014010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيجيهان اياد كامل حنون72392222422014011

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الكاظم والي72402222422014013

كلية االعالم/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيدعاء حاكم مصاول طحيبل72412222422014017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيزينب حامد فاضل حميد72422222422014023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية النبوغ للبناتاحيائيزينب عبد النبي برهان محي72432222422014024

كلية االعالم/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية النبوغ للبناتاحيائيساره كاطع عباس حسين72442222422014029

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية النبوغ للبناتاحيائيساره مهند عوده مطشر72452222422014030

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسجى عباس جواد كاظم72462222422014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسجى محسن اليذ جابر72472222422014032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسعاد كاطع عباس حسين72482222422014033

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية النبوغ للبناتاحيائيشيرين عبد الحسين معيرض عبد الزهره72492222422014034

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية النبوغ للبناتاحيائيناديه شعالن عويد عرار72502222422014038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية رملة للبناتاحيائياسالم خالد ناصر حسين72512222422015003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية رملة للبناتاحيائياسماء محمد نعيم حمزه72522222422015004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71اعدادية رملة للبناتاحيائيالتفات طالب كريم كزار72532222422015006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية رملة للبناتاحيائيايه حاتم نعيم حسون72542222422015010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29اعدادية رملة للبناتاحيائيايه يوسف حنون عيسى72552222422015012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29اعدادية رملة للبناتاحيائيبراق مالك مجيد عبد هللا72562222422015014

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14اعدادية رملة للبناتاحيائيبنين بادي خصاف سلمان72572222422015016
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0073.71اعدادية رملة للبناتاحيائيبنين جمال كامل زرزور72582222422015017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية رملة للبناتاحيائيتهاني صباح عباس باطي72592222422015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية رملة للبناتاحيائيحوراء عادل حمود حطاب72602222422015024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية رملة للبناتاحيائيحوراء علي هادي عبدول72612222422015026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29اعدادية رملة للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم خضير72622222422015028

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية رملة للبناتاحيائيدعاء سلمان كاظم عبيد72632222422015029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية رملة للبناتاحيائيرباب علي جابر هاشم72642222422015033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية رملة للبناتاحيائيرسل سعيد قنديل عيفان72652222422015034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية رملة للبناتاحيائيرند مضاد فالح جابر72662222422015037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء فائز فرج عكش72672222422015047

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء كاظم هاشم حلو72682222422015049

كلية التربية األساسية/جامعة سومر594.0084.86اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء لؤي جابر عبد هللا72692222422015050

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب خالد فرحان زغير72702222422015062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب عادل عبد الحسن هالل72712222422015064

كلية العلوم/جامعة سومر620.0088.57اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب غضبان مفتن محمد72722222422015066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر507.0072.43اعدادية رملة للبناتاحيائيضحى قاسم راهي محمد72732222422015072

كلية االثار/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه صباح عبد الحسن مهاوي72742222422015086

كلية التربية األساسية/جامعة سومر530.0075.71اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه لؤي جابر عبد هللا72752222422015089

كلية العلوم/جامعة سومر617.0088.14اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه لطيف جاسم محمد72762222422015090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط608.0086.86اعدادية رملة للبناتاحيائينرجس جبر غني ياسر72772222422015099

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية رملة للبناتاحيائينرجس زياد حمود صكبان72782222422015100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43اعدادية رملة للبناتاحيائينور الهدى سالم حنظل خضير72792222422015102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14اعدادية رملة للبناتاحيائينور الهدى ماجد كاظم لعيبي72802222422015103

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيابتسام عوض هالل غانم72812222422016001

كلية االعالم/جامعة ذي قار458.0065.43اعدادية سكينة للبناتاحيائياسالم نعيم فرهود جساس72822222422016005

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية سكينة للبناتاحيائياالء عواد مظلوم جبر72832222422016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيانتظار مرتضى كاضم مشكور72842222422016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيانوار هاشم غزاي منشد72852222422016011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيايمان جلوي شايع مبارك72862222422016017

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيايمان عباس ناصر حسين72872222422016019

كلية التمريض/جامعة تلعفر649.0092.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيايه نعيم عبد الحسين كحيني72882222422016021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيبتول كريم موازي فرج72892222422016023

كلية العلوم/جامعة سومر626.0089.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين عبد االمير جبر حسن72902222422016024

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار564.0080.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين مبارك زاهي شديد72912222422016025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين هادي عبد الحسين لعيبي72922222422016026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك محمد عكلة ساجت72932222422016029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيتمارا علي مرار عليعل72942222422016034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيتهاني احمد دهري غزال72952222422016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيتيسير احمد مسير كاظم72962222422016037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيحليمه طراد شالكه ريه72972222422016039

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء شريف جوان ثجيل72982222422016044
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0081.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء قاسم ثجيل سلمان72992222422016045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء كاظم حسين محيل73002222422016046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء مشتاق طالب عبد الحسن73012222422016048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار517.0073.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء وليد خالد طاهر73022222422016049

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيرباب جبار عبد الحسين كحيني73032222422016052

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيرباب قاسم ضباب خليف73042222422016053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الشريف دعيم73052222422016061

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيروان باقر خماط مجبل73062222422016063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء احمد زغير نعيمه73072222422016068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء حسين زعيبل عودة73082222422016077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0080.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء حمد هللا علي حسين73092222422016079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء رعد كاظم رجيب73102222422016080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء سمير زويد محمد73112222422016081

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0083.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء سمير عداي كاظم73122222422016082

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين كاظم عباس73132222422016086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499.0071.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء علي عبود عباس73142222422016090

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء محمد سعيد عبد هللا73152222422016095

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار638.0091.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء وسام ياسين ثجيل73162222422016098

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب الحوارء محمد ناجي كريوش73172222422016099

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب سامي كاظم سماوي73182222422016103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب علي محسن علي73192222422016111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب كريم عساف جمعه73202222422016115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب وبدان حسين صبيح73212222422016117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينه مشرق جعفر باقر73222222422016118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجى رافع كاظم عبود73232222422016121

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.0081.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيسماح عايد جبار مطشر73242222422016123

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار564.0080.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيصفا نجم عبد الحسين رسن73252222422016128

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيطيبه عدي ابراهيم محمد73262222422016130

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيعذراء مرتجى كاظم حنون73272222422016131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيعلياء احمد شهد مصحب73282222422016132

كلية االعالم/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيغدير ضياء حسن صالح73292222422016135

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيغفران عباس ناصر حسين73302222422016136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيغفران عبد هللا سرحان مزعل73312222422016137

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار521.0074.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد ناجي كريوش73322222422016139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه رافد شاكر عبد الجبار73332222422016146

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار581.0083.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيكفايه عوض هالل غانم73342222422016156

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيمروة علي جواد حسن73352222422016158

كلية االعالم/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيمروه حيدر بلبول جبر73362222422016159

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم عبد الحسن طارش دخيل73372222422016164

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0082.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم مثال شالل نجم73382222422016165

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم ميدي عبد هللا عودة73392222422016166
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيمعصومه حسون رسول حسون73402222422016167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنار رسول طعمه فرحان73412222422016170

كلية االعالم/جامعة ذي قار456.0065.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنار رياض جبار محيسن73422222422016171

كلية االعالم/جامعة ذي قار431.0061.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنار محمد عبد الكاظم عوده73432222422016172

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية377.0053.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنتهى فرج عبد العالي مزعل73442222422016174

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ فاضل نعمه سلطان73452222422016177

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار566.0080.86اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ محسن فاضل جابر73462222422016179

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ محمد ناصر حسين73472222422016180

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية سكينة للبناتاحيائينجوان كاظم ادنيف عويش73482222422016181

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية سكينة للبناتاحيائينهى صادق عامر جبر73492222422016183

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية سكينة للبناتاحيائينور احمد علي حسين73502222422016184

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى علي عذافه مركب73512222422016189

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية سكينة للبناتاحيائينور زهير كريم مجيد73522222422016194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية سكينة للبناتاحيائينوره طالب خضر عباس73532222422016198

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبه سعد فرعون عكيب73542222422016200

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار573.0081.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبه نعيم عبد الحسن صالح73552222422016202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيهدى حسين عباس نعمه73562222422016203

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0089.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيهديل اخالص خضير بدر73572222422016205

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيهديل عايش جابر ناصر73582222422016206

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيهوية حسين محسن رضا73592222422016207

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان احمد جاسم شهد73602222422017006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين جبار صاحب عاصي73612222422017007

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء بشار جبار فرج73622222422017010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدنيا ماجد حسين مجلي73632222422017013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0079.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل علي ناهض حسن73642222422017014

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرغد عدنان عجيل عسكر73652222422017015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0071.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء اسعد جاسم شهد73662222422017018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء خالد عليوي جابر73672222422017019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء كاظم جبر بكال73682222422017022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان512.0073.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيصابرين شنان فارس حسوني73692222422017025

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه رائد حسين مراك73702222422017030

كلية التربية األساسية/جامعة سومر554.0079.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعلياء احسان بطي مطرود73712222422017032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عوده عبد الرضا ساجت73722222422017035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم جبر73732222422017037

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينسرين حبيب فارس حسوني73742222422017043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائييقين عالء عبد الرضا حسن73752222422017050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية الهبة للبناتاحيائياساور كاظم جابر وداي73762222422018002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية الهبة للبناتاحيائياكرام نوري خضير محي73772222422018003

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الهبة للبناتاحيائيايات جالب موحان مهوس73782222422018004

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الهبة للبناتاحيائيايات حميد ثجيل الحاوه73792222422018005

كلية العلوم/جامعة ذي قار635.0090.71اعدادية الهبة للبناتاحيائيايات رسم عبد خنجر73802222422018006
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الهبة للبناتاحيائيايمان بشار شيال حسن73812222422018008

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الهبة للبناتاحيائيحوراء عبد الرضا باشي عواد73822222422018014

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار522.0074.57اعدادية الهبة للبناتاحيائيختام جواد رحم وراد73832222422018017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14اعدادية الهبة للبناتاحيائيدعاء قاسم محمد موسى73842222422018021

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الهبة للبناتاحيائيذرى علي حربي علي73852222422018023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية الهبة للبناتاحيائيرانيا شعالن سلمان كاظم73862222422018024

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار522.0074.57اعدادية الهبة للبناتاحيائيرحاب وسام مهدي مطرود73872222422018026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الهبة للبناتاحيائيرقية جاسم جبار نجم73882222422018029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء جمعة كاظم رحيمة73892222422018033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء حسين مهدي عزيز73902222422018034

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير محمد جراد73912222422018038

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء علي مجيرش فزيع73922222422018040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء علي محسن سلمان73932222422018041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء محمود ثاجب علي73942222422018043

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب خالد عذاب خضير73952222422018044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب رحيم عبد الحسن صالح73962222422018045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر523.0074.71اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب صدام مجيد حران73972222422018046

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب علي سلمان كاظم73982222422018048

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب محمد محيسن مجلي73992222422018050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29اعدادية الهبة للبناتاحيائيعفاف محمد جابر سوير74002222422018053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية الهبة للبناتاحيائيعلياء محمد جواد موسى74012222422018054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الهبة للبناتاحيائيغدير رشيد جبير جابر74022222422018055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الهبة للبناتاحيائيلجين طالب عبيد محمد74032222422018058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610.0087.14اعدادية الهبة للبناتاحيائيندى ستار جبار كعيم74042222422018061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر550.0078.57اعدادية الهبة للبناتاحيائيوسن جواد رحم وراد74052222422018065

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار542.0077.43ثانوية الجهاد للبناتاحيائيأريج عادل محمد حسن74062222422019001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية الجهاد للبناتاحيائيبتول احمد موسى خلف74072222422019007

كلية الزراعة/جامعة سومر429.0061.29ثانوية الجهاد للبناتاحيائيحوراء ثجيل عويد حسين74082222422019008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية الجهاد للبناتاحيائيدعاء امين عبد العباس محمد علي74092222422019011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86ثانوية الجهاد للبناتاحيائيرقيه جبار فليفل نعمه74102222422019013

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء احمد حسن غانم74112222422019014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء حسين رهك حلو74122222422019017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء عايد جايد غالب74132222422019019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء عدنان شراد كويش74142222422019020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزينب رزاق علي غانم74152222422019022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزينب عدنان شراد كويش74162222422019024

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزينب مجيد منخي عزيز74172222422019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية الجهاد للبناتاحيائيصابرين يحيى حميدي حبيب74182222422019029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية الجهاد للبناتاحيائيضي الهدى ياسين بنيان هاشم74192222422019031

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية380.0054.29ثانوية الجهاد للبناتاحيائيفاطمة حميد سالم حسين74202222422019033

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية الجهاد للبناتاحيائيفاطمه قيصر فليفل نعمه74212222422019037
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية السنابل للبناتاحيائيبتول جبار بليبض فياض74222222422020005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14ثانوية السنابل للبناتاحيائيحنان حكيم موسى مشيري74232222422020007

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية السنابل للبناتاحيائيرقيه باسم عبد الكاظم سلمان74242222422020010

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية السنابل للبناتاحيائيزهراء رحمن خضر ساجت74252222422020011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية السنابل للبناتاحيائيزينب جبار عوده حبيب74262222422020012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية السنابل للبناتاحيائيزينب حسن علي ضاحي74272222422020013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية السنابل للبناتاحيائيطيبة عبد الكاظم سعدون مطير74282222422020014

كلية العلوم/جامعة سومر605.0086.43ثانوية السنابل للبناتاحيائيعذراء حسن علي ضاحي74292222422020015

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية السنابل للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم جخيور نايف74302222422020020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية السنابل للبناتاحيائيكوثر فليح حسن عبد الرضا74312222422020021

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايمان ستار جبار مدلول74322222422021003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايه صادق حذيه حمد هللا74332222422021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبنين فؤاد كاظم نعمه74342222422021005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائيحوراء عبد الحسن صبيح بردان74352222422021006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب فليح حسن خماط74362222422021010

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب محسن عطيه حمد74372222422021012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسجى رعد عبد الحسن خلف74382222422021014

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حسن بهلول لفته74392222422021016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر525.0075.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمريم كريم ابديوي فندي74402222422021019

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائينادين محمد صبيح لفته74412222422021020

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهاجر عباس عكله بادي74422222422021023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيام البنين فليح حسن غياض74432222422023002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيايه علي فرحان كاطع74442222422023007

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيتيسير اسحاق صالح راضي74452222422023015

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيحنين خالد سنيف مهدي74462222422023016

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيحوراء كاظم صبار صياح74472222422023018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيرانيه محمد لطيف سلمان74482222422023021

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيرقيه عامر علي عمران74492222422023027

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء ريحان رويس هواش74502222422023031

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء عالء طالب جابر74512222422023036

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء محمد سوادي فرعون74522222422023041

كلية اآلداب/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء نهاد مطشر عوده74532222422023043

كلية علوم البحار/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزينب نمر ماذي عليوي74542222422023047

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيساره زعيبل فيصل مانع74552222422023049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيعذراء علي حسين علي74562222422023055

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيغدير حازم سلطان عبد74572222422023057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيفاطمة محمد ساجت داخل74582222422023062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيلقاء مشتاق طالب خيون74592222422023064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيمنال عبد علي فرج عليخ74602222422023071

كلية اآلداب/جامعة ذي قار514.0073.43ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيندى فالح حسين خضر74612222422023075

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينرجس وطن مدلول سباح74622222422023077
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور الهدى غانم جبر حسين74632222422023080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور الهدى الزم سلطان عبد74642222422023081

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار573.0081.86ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينورس رحمن خضير ثجيل74652222422023085

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيهبه طالب كاطع سعدون74662222422023086

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية الوقار للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا محيسن74672222422025006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيأثمار بشير حسين صويح74682222422026001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيأثمار يوسف عبد الزهره سفيح74692222422026002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0073.71ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيآيات عبد هللا عدوان مايد74702222422026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيام البنين حيدر مكطوف عبد74712222422026007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيبنين محمد عميمه سفاح74722222422026011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيخديجه مزيد عبد هللا عجيل74732222422026013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيرسل مؤيد ماجد ثامر74742222422026015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل640.0091.43ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزهراء احمد رسول عبد74752222422026017

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزهراء رزاق شريف شتال74762222422026019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزهراء رشيد كامل اليم74772222422026020

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزهراء علي بريج حمود74782222422026022

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزينب عباس خليف هالل74792222422026030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزينب عدنان علي حسين74802222422026032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزينب علي كاظم مدلول74812222422026034

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0086.14ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيسماء عوده عبيد هويشم74822222422026039

كلية اآلداب/جامعة ذي قار514.0073.43ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيشكران ضيغم ناصر كاظم74832222422026040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيعذراء طالب حسين علي74842222422026041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيعذراء منذر عبد الزهره موسى74852222422026042

كلية التمريض/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد القادر جبر74862222422026043

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيفاطمه عباس خليف هالل74872222422026044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيكوثر بشير حسين صويح74882222422026047

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائينبأ زغير هنيد عذافه74892222422026053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الفجر للبناتاحيائيأيات حسن عبد وناس74902222422027001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الفجر للبناتاحيائياسراء علي حسين كاطع74912222422027003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية الفجر للبناتاحيائيتهاني علي عوده عطيه74922222422027007

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط503.0071.86اعدادية الفجر للبناتاحيائيحوراء فاهم جبر فرج74932222422027011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية الفجر للبناتاحيائيخديجه داخل ملقاط فرج74942222422027013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86اعدادية الفجر للبناتاحيائيرشيدة جواد فاضل كليفح74952222422027018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهراء صالح ماضي مونس74962222422027024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية الفجر للبناتاحيائيزينب منصور والي فريح74972222422027031

كلية الزراعة/جامعة واسط458.0065.43اعدادية الفجر للبناتاحيائيساره عبد الساده جبير ناصر74982222422027035

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط452.0064.57اعدادية الفجر للبناتاحيائيشهد جبل هلول جبر74992222422027037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الفجر للبناتاحيائيصابرين فيصل نازول دوشان75002222422027039

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية الفجر للبناتاحيائيطيبه قصي داود عزيز75012222422027040

كلية الزراعة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الفجر للبناتاحيائيفاطمة عبد الساده جبير ناصر75022222422027042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية الفجر للبناتاحيائيفاطمة فؤاد كاظم صداكه75032222422027043
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الفجر للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن ذباح75042222422027046

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية الفجر للبناتاحيائيميثاق حسن عبد الساده جبير75052222422027052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط580.0082.86اعدادية الفجر للبناتاحيائينور حسين كريم فضاله75062222422027055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الفجر للبناتاحيائيهاجر راشد شدهان طرفه75072222422027057

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيابتهال شريف حسن جليل75082222422028002

كلية االعالم/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائياثار رزاق ياسر صبح75092222422028004

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0073.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائياحالم صالح عبد مكطف75102222422028005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائياسراء رزاق ياسر صبح75112222422028007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيامنه حكيم هادي حمود75122222422028011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيايات احمد صالح هادي75132222422028013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيايثار ماهر داغر مزيد75142222422028019

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيايه عماد جبار محمد75152222422028021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار674.0096.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبسمه حسن هداب حسون75162222422028024

كلية اآلداب/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبنين محمد مجيد هيول75172222422028028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيجواهر ناظم فرهود فاطس75182222422028032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحوراء حسن ظالل دويح75192222422028035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيدنيا محمد شالكه عالوي75202222422028043

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار577.0082.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرسل حمزه سعدون عبد الرضا75212222422028046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرسل عادل ناصر علي75222222422028047

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرسل عواد فنجان جباره75232222422028048

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرقيه خضير عبد العباس عبيد75242222422028050

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء احمد صالح هادي75252222422028057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء توفيق عبد العالي مصبح75262222422028058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء حامد ريسان أسود75272222422028059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء سليم عبد الحسن عكله75282222422028067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء عباس معوز محمد75292222422028070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد الحسن عبود75302222422028072

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء عبد هللا سبتي حبيب75312222422028074

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء فؤاد مهدي جعاز75322222422028078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء فائز جبار مطلك75332222422028079

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء كاظم عثمان هاشم75342222422028082

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب احمد عبد اللطيف عياضه75352222422028087

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب طالب مطير حسين75362222422028091

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب عبد المحسن كامل ساجت75372222422028094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب هادي ملغوص شوكان75382222422028098

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيشروق شوقي خلف محمد75392222422028100

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيطيف محمد هادي عبود75402222422028108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس عامر فرج75412222422028115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه انور عبد هللا عرمش75422222422028116

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه ايهاب قاسم محمد75432222422028117

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه خالد عزيز كاظم75442222422028118
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه كريم ناصر جبر75452222422028122

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه محسن ناصر منشد75462222422028123

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمريم حسين جبار مزغول75472222422028129

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمريم محمد مجيد حسين75482222422028134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمها حريز سعود شنشل75492222422028139

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الشموخ للبناتاحيائيميعاد علي كاظم نايف75502222422028141

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0061.57اعدادية الشموخ للبناتاحيائيميالد علي كاظم نايف75512222422028142

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائينور الهدى عبد الرحمن شامل حسين75522222422028144

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية الشموخ للبناتاحيائينوره علي محسن عليوي75532222422028151

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14اعدادية الشموخ للبناتاحيائينيفين عالء كاظم صالح75542222422028152

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0088.14اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهدى حميد ميس محيسن75552222422028154

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهدى عادل عوده خريبه75562222422028155

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيحوراء رحيم حميد بندر75572222422029010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيدعاء جواد جري جابر75582222422029016

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء صالح شمخي جابر75592222422029022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء ظافر كتاب خضير75602222422029023

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيعذاري حسين حسن عناد75612222422029038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمه حسين عناد عباس75622222422029043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفىء محبوب جمعة عبيد75632222422029048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمريم باسم جثير عودة75642222422029050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمنار رحيم رويضي عفريت75652222422029052

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينور اياد حميد علي75662222422029059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر514.0073.43ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينور حسين عالوي خضر75672222422029060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيهبة عبد االمير شنيشل عالج75682222422029063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555.0079.29اعدادية المروج للبناتاحيائيآسيا حميد رزاق توله75692222422030002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية المروج للبناتاحيائيأمل محسن غيثان عجه75702222422030005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية المروج للبناتاحيائياخالص رحيم جيجان ظيغم75712222422030010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار636.0090.86اعدادية المروج للبناتاحيائياسماء حليم عبد الشهيد حنون75722222422030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578.0082.57اعدادية المروج للبناتاحيائيحوراء زاهر محمد صالح75732222422030016

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار575.0082.14اعدادية المروج للبناتاحيائيرقيه سالم شنيور صريمد75742222422030023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية المروج للبناتاحيائيرقيه ضياء هاون حسيب75752222422030024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية المروج للبناتاحيائيرمله قاسم موزان غفله75762222422030026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية المروج للبناتاحيائيريتاج عادل علي فنجان75772222422030027

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد الحسين موسى75782222422030033

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار601.0085.86اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء علي محمد طبيج75792222422030039

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء عون طعمه مطيلب75802222422030042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار642.0091.71اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء كريم عبد الشهيد حنون75812222422030044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء مزهر دريعم مزعل75822222422030047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية المروج للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا مصخي75832222422030049

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية المروج للبناتاحيائيزينب فالح عطشان جخيم75842222422030051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية المروج للبناتاحيائيساره عبد األمير خلف عاشور75852222422030054
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية المروج للبناتاحيائيشيماء فوزي هويش صلبوخ75862222422030057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية المروج للبناتاحيائيطيبه رياض محمد صالح75872222422030058

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه حامد ناصر ضيدان75882222422030062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا حسين رحيم75892222422030063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية المروج للبناتاحيائيقطر الندى علي حسين علي75902222422030064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية المروج للبناتاحيائيمنار زكي ناصر مناحي75912222422030068

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية المروج للبناتاحيائيمنار شاكر علي داخل75922222422030069

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية المروج للبناتاحيائيمنال عبد الحسين شهيب علوان75932222422030071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية المروج للبناتاحيائييقين هاني حسين طاهر75942222422030081

كلية اآلداب/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيابتهال قاسم حميد دعدوش75952222422031001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيايات حمود عجيل شالكه75962222422031004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك خليل مغيص عبود75972222422031008

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك يوسف خير هللا حسن75982222422031009

كلية التمريض/جامعة ذي قار675.0096.43اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء رياض وبدان صالح75992222422031012

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء نعيم علي صالح76002222422031013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيدعاء حليم والي كاظم76012222422031014

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء حاكم عباس جابر76022222422031021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء علي حسين عربيد76032222422031024

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عليج فضيل عبد الرضا76042222422031025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب باسم جواد كاظم76052222422031027

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب عبد االمير عجيد حسين76062222422031033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب عبد الجليل زايد عبد علي76072222422031034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيصابرين اخرس جابر شنيدخ76082222422031039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيغفران عاصي علي بريس76092222422031042

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه احمد مطشر ناصر76102222422031043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه جمعه راهي ياسين76112222422031045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه فليح حسن حميدي76122222422031052

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمنى محسن شرشاك منذور76132222422031058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية المؤمنات للبناتاحيائينور حميد عبد وحيد76142222422031059

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيهدى مدلول تقي معارج76152222422031062

كلية التمريض/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية اريدو للبناتاحيائيازهار هاشم سعد ذويب76162222422032002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية اريدو للبناتاحيائيتبارك مجيد زامل يوسف76172222422032005

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14ثانوية اريدو للبناتاحيائيحنين رحمن جبار لفته76182222422032008

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية اريدو للبناتاحيائيرملة ابراهيم حيال مزعل76192222422032011

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية اريدو للبناتاحيائيزهراء محمد حميد علي76202222422032016

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية اريدو للبناتاحيائيزينب خالد حسن ناصر76212222422032018

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561.0080.14ثانوية اريدو للبناتاحيائيزينب عكلة سويف بيوض76222222422032019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43ثانوية اريدو للبناتاحيائيطيف سامي حاشوش فرحان76232222422032025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0069.86ثانوية اريدو للبناتاحيائيفرح حسين لفته سلمان76242222422032028

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية605.0086.43ثانوية اريدو للبناتاحيائيكوثر موسى جبر حسين76252222422032029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الهدى للبناتاحيائيابتسام عبد الحكيم عزيز عوده76262222422033001
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29ثانوية الهدى للبناتاحيائياسراء ثائر عبد الجبار خلف76272222422033003

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيام البنين رحيم كاظم جواد76282222422033008

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيام البنين علي لفته جعاز76292222422033009

كلية التمريض/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية الهدى للبناتاحيائياميمه جاسم عبد الكاظم جابر76302222422033010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الهدى للبناتاحيائيايات حامد داخل موسى76312222422033012

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيبنين طارق عبد العالي احمد76322222422033016

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيتبارك رياض مكطوف خضير76332222422033018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيتبارك سلمان صالح حنون76342222422033019

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيتقى حسن يوسف حوذان76352222422033021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيحوراء احمد جعفر صادق76362222422033025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية الهدى للبناتاحيائيحوراء سعدي جاسم كطيو76372222422033027

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية الهدى للبناتاحيائيحوراء صالح عايد جايد76382222422033028

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيحوراء عباس زغير عبود76392222422033029

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية الهدى للبناتاحيائيرسل حيدر كاظم زبيل76402222422033033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيرنا مراد حزام سعود76412222422033034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية الهدى للبناتاحيائيرواء حمزه محمد حمزه76422222422033035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الهدى للبناتاحيائيروان عيدان زبن ثويني76432222422033036

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء احسان عبد علي دحام76442222422033037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد عوده عذاب76452222422033038

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء سعدي جاسم كطيو76462222422033042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء صالح عايد جايد76472222422033043

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا كاظم نجم76482222422033044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء عقيل حسن شنان76492222422033045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيزينب طالب صبر حنيش76502222422033053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الهدى للبناتاحيائيطيبه خضر كريم عبود76512222422033065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0074.29ثانوية الهدى للبناتاحيائيعذراء ضياء رحيم حسين76522222422033066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية الهدى للبناتاحيائيعيده جمعه حسن فالح76532222422033068

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيفاطمه اركان علي ناصر76542222422033070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيفاطمه اسعد ذهب بصيو76552222422033071

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية الهدى للبناتاحيائيفاطمه حسين فليح حسن76562222422033073

كلية االعالم/جامعة ذي قار511.0073.00ثانوية الهدى للبناتاحيائيفرح غالب عجيل محمد76572222422033078

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0094.57ثانوية الهدى للبناتاحيائيمريم فاضل عبد العباس سعود76582222422033084

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار505.0072.14ثانوية الهدى للبناتاحيائيمها ماجد خليفه طارش76592222422033085

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية النهضة للبناتاحيائيازل اسعد سلمان محمد76602222422034001

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية النهضة للبناتاحيائياستبرق رشيد شناوه جويد76612222422034003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية النهضة للبناتاحيائياستبرق شرشاب ضايف ناصر76622222422034004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية النهضة للبناتاحيائياسماء زيد خلف عبد الحسن76632222422034005

كلية العلوم/جامعة ذي قار641.0091.57ثانوية النهضة للبناتاحيائياصيل قاسم حسين علي76642222422034006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار514.0073.43ثانوية النهضة للبناتاحيائيامنه وسام خلف جابر76652222422034008

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية النهضة للبناتاحيائيانفال فاضل حسن علي76662222422034009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيبنين خشان موتان نافع76672222422034019
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار593.0084.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيتبارك يحيى فالح حسن76682222422034023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية النهضة للبناتاحيائيتقوى جميل شريف طراد76692222422034025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14ثانوية النهضة للبناتاحيائيجنان غازي ريسان جلي76702222422034028

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية النهضة للبناتاحيائيحنان قاسم محمد محسن76712222422034029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية النهضة للبناتاحيائيحوراء منعم غني عبد الحسين76722222422034033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0069.29ثانوية النهضة للبناتاحيائيخلود محمود ضايف عطيه76732222422034035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية النهضة للبناتاحيائيرجاء عادل شاكر عبد الصاحب76742222422034037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيرقيه رحمن نعمه حسين76752222422034040

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية النهضة للبناتاحيائيرقيه سمير عبد عبيد76762222422034041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء جمال عبد الكريم رحيم76772222422034045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء ماجد جمعان عناد76782222422034052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر499.0071.29ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء مجيد عالوي عبيد76792222422034054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء هادي فيصل فرج76802222422034056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء ياس خضير حسين76812222422034058

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار567.0081.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب الحوراء علي عايش مهوس76822222422034059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب بندر ملبس شهد76832222422034060

كلية العلوم/جامعة كربالء616.0088.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيضحى اياد عزيز نعيم76842222422034072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيضحى حمادي مزهر شناوه76852222422034073

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية النهضة للبناتاحيائيضحى صدام انغيمش عبد هللا76862222422034074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية النهضة للبناتاحيائيغدير خير هللا هادي مليح76872222422034079

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيغدير عوده حميد طعمه76882222422034081

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيفاطمه حسن حيدر عبد الحسن76892222422034084

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيفاطمه حميد صكبان ناصر76902222422034085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية النهضة للبناتاحيائيكوثر غانم طالب جاسم76912222422034102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية النهضة للبناتاحيائيمريم امين ساير حسين76922222422034104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية النهضة للبناتاحيائيمهى حسين داخل عبد هللا76932222422034110

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيمياده علي عبد الصاحب سلمان76942222422034111

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية النهضة للبناتاحيائيميامين رعد علوخ سلمان76952222422034112

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية النهضة للبناتاحيائيندى باسم ضايف عيسى76962222422034117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43ثانوية النهضة للبناتاحيائينور الهدى جميل شريف طراد76972222422034119

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية النهضة للبناتاحيائينور الهدى هاني شاكر طعيمه76982222422034120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية النهضة للبناتاحيائينور حسين غني عبد الحسين76992222422034121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيهاجر منذر نعيم مظلوم77002222422034124

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية النهضة للبناتاحيائيهدى اسعد سركال داود77012222422034126

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0089.14اعدادية الناصرية للبناتاحيائيامامه مؤيد خلف جبر77022222422035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتبارك ضياء محمد مراح77032222422035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتقى عبد هللا رزاق مطر77042222422035015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الناصرية للبناتاحيائيحوراء هشام عبد علي حسين77052222422035017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيدعاء صباح عبد الجليل شياع77062222422035019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الناصرية للبناتاحيائيرؤى هادي سلمان عليوي77072222422035020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيرانيا احمد وهاب عبد الحسين77082222422035021
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0073.14اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء جبار نجم جاسم77092222422035029

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء صباح عبد الجليل شياع77102222422035035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء عقيل عجيل سعيد77112222422035036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء مطر حمزه حسن77122222422035040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب احمد شريف كسار77132222422035043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب اياد كاظم شاهين77142222422035045

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب بشير جوده كزار77152222422035046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب صباح عبد الجليل شياع77162222422035050

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب قاسم محي محيسن77172222422035052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57اعدادية الناصرية للبناتاحيائيشهد اشرف عبد مانع77182222422035059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيطيبه عبد االمير شنشول داوود77192222422035061

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الناصرية للبناتاحيائيغدير جاسم كامل فالح77202222422035064

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي ماجد77212222422035068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيفاطمة مطشر شريف رداد77222222422035073

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الناصرية للبناتاحيائيفرح سالم حسن نايف77232222422035074

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية الناصرية للبناتاحيائيفرح محمد حسين غزال77242222422035075

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية الناصرية للبناتاحيائيمريم حسن كاظم عباس77252222422035077

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الناصرية للبناتاحيائيمريم عادل محمد سعيد عبد الحميد77262222422035078

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00اعدادية الناصرية للبناتاحيائيمعصومة محمد عباس حنون77272222422035081

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الناصرية للبناتاحيائينور الزهراء حيدر عبد النبي حبش77282222422035089

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية الناصرية للبناتاحيائيهبة هادي جوده ثويني77292222422035093

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيبنين اركان غضبان عطشان77302222422036009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار684.0097.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتبارك جبار حمود مطلك77312222422036014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتبارك صبيح جبار بشاره77322222422036015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتبارك كاظم عبد الرزاق حسين77332222422036016

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتبارك كمال عبد الرضا حاشوش77342222422036017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0072.43اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتبارك وقيد مهدي هادف77352222422036019

كلية العلوم/جامعة ذي قار648.0092.57اعدادية الوحدة للبناتاحيائيدعاء كريم لفته جابر77362222422036028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية الوحدة للبناتاحيائيرقيه رائد كاظم منشد77372222422036032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيرقيه فالح عبره حسن77382222422036033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0080.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيرواسي سامي صبار عبد77392222422036035

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء حقي كريم يوسف77402222422036038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء سعود كاطع صمان77412222422036041

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء عالء محسن جبار77422222422036045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب سامر سلمان مطير77432222422036051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب ستار جاسم محمد77442222422036052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب صادق بريس زبون77452222422036053

كلية القانون/جامعة سومر550.0078.57اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب عبد هللا سالم عزيز77462222422036054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيسجود خميس شبوط خليف77472222422036057

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الوحدة للبناتاحيائيسجى حسين بدر عباس77482222422036058

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائيسجى محمد هنيدي حسين77492222422036060
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كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيسرى جاسم كاظم والي77502222422036062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائيصفا عدنان حمود بجاي77512222422036065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية الوحدة للبناتاحيائيغدير مهدي جواد ميس77522222422036073

كلية االعالم/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن سلمان77532222422036078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه عالوي صاحب كاطع77542222422036079

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية الوحدة للبناتاحيائيكوثر لفته كاطع صمان77552222422036082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية الوحدة للبناتاحيائيمريم علي محسن بستان77562222422036083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0065.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائيمنار صباح نوري عبد االمير77572222422036086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية الوحدة للبناتاحيائينبأ غني جوالن حسن77582222422036091

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية الوحدة للبناتاحيائينبأ نايف راشد جابر77592222422036092

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية553.0079.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور نايف راشد جابر77602222422036099

كلية التربية /جامعة الحمدانية522.0074.57اعدادية الوحدة للبناتاحيائيهاجر محمود جبار عبد العالي77612222422036101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائيهدى عزيز كوطي حسين77622222422036106

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائيهند حسين ماضي حربي77632222422036108

كلية اآلداب/جامعة ذي قار509.0072.71اعدادية الوحدة للبناتاحيائييقين علي رتيب وثيج77642222422036109

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه عبد الخضر مزهر ياسر77652222422037008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبان احمد سدخان عطيه77662222422037010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبراء قاسم عطشان فرحان77672222422037011

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين علي طالب حسين77682222422037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك هيثم عطا حمد77692222422037023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء هيثم هدوان عبيد77702222422037031

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيروان محمد حسن رجا77712222422037042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عطيه سلطان77722222422037051

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عبد جبر عبد الرضا77732222422037052

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572.0081.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عصام عبد الجليل دعاج77742222422037053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت503.0071.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين جوده77752222422037054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عبد علي سوير محمد77762222422037060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره احمد مهلهل نعيمه77772222422037066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر532.0076.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره انور ثامر مجبل77782222422037067

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار570.0081.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره حسن جميل سرحان77792222422037068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد البتول اسعد جواد كاظم77802222422037072

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه حيدر جرد حسن77812222422037080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير عبد الرضا طالب77822222422037082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم عبد الحسين77832222422037084

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه فهد حنون راهي77842222422037088

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه محسن كاظم عباس77852222422037091

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه يعقوب يوسف محمد77862222422037092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح نجاح صالح رهك77872222422037094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى601.0085.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم لؤي صبيح رشيد77882222422037102

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيميامي حازم جوري صبحي77892222422037105

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ قصي صعيصع كزار77902222422037106
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كلية العلوم/جامعة ذي قار640.0091.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور ضاوي رديني حسون77912222422037115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور مهند جاسب حمد77922222422037118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهبه علي حسين علي77932222422037120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهدى حيدر علوان منحوش77942222422037123

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين جعفر عطيه كاطع77952222422037127

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائياديان وهاب حمد سمير77962222422038002

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائياستبرق سالم محمد حسين عبد االمير77972222422038003

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار569.0081.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايات جبار غثيث عيال77982222422038004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0080.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايه جواد عوده طارش77992222422038005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيدالل هالل عبود عاصي78002222422038017

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقية عقيل محمد كامل78012222422038019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء حسن داوود سلمان78022222422038022

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء رشيد مهدي تعبان78032222422038025

كلية العلوم/جامعة ذي قار642.0091.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء صدام عبد خلف78042222422038026

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب جمال نعمة غلب78052222422038028

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسين صلبوخ جار هللا78062222422038029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب محمد روضان رويعي78072222422038036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب وعد مغتاض حوشي78082222422038039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى حميد عجيل شهيب78092222422038042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0068.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشهد جواد كاظم جابر78102222422038045

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمة محمد حيال والي78112222422038053

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائينبأ حسن نصير طعمة78122222422038057

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار542.0077.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور صبيح حرب صليبي78132222422038062

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأديان خالد خضير عباس78142222422039001

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآمنه حسين كريم جعاز78152222422039003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0066.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمنيه علي اليذ عبود78162222422039004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيه عبد الرحمان كاظم صالح78172222422039005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيابرار رحيم ارزيج حنيش78182222422039008

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياريج شاهر حسني عناد78192222422039010

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياستقبال باجي عطية بشير78202222422039011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسراء محمد عابر دماك78212222422039015

كلية القانون/جامعة سومر549.0078.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسماء نعيم هاشم ثجيل78222222422039020

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية523.0074.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسيل رحمن محمد عاجل78232222422039021

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياطياف حسن علي عطية78242222422039023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555.0079.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياالء جمعه محمد مطرود78252222422039025

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياالء لطيف جليل صالح78262222422039026

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0094.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيام البنين صالح كريم خليف78272222422039028

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيام البنين عباس فاضل رهيش78282222422039029

كلية االعالم/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيانوار فياض محسن حرجان78292222422039034

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار539.0077.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايات مرتضى زناد سباهي78302222422039042

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيه حسين فالح نيشان78312222422039044
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبتول رحمن ناصر حسين78322222422039049

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار597.0085.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبدور علي مرزوق علي78332222422039050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين حسين خير هللا حسن78342222422039057

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين صاحب علي كاطع78352222422039062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين عدنان ناصر حمود78362222422039064

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين علي جاسم محمد78372222422039065

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0078.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين عمار كاظم خضير78382222422039066

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار578.0082.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين مهدي عويد غجيري78392222422039070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك احمد جواد حسن78402222422039073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر527.0075.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتقى صباح موحان زباله78412222422039081

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتقى عادل ابراهيم حسين78422222422039082

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيجنه علي كاظم زاير حسين78432222422039086

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء امجد رحيم مجيد78442222422039092

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء حيدر محمد عبد الحسين78452222422039095

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء عبد شنان بديوي78462222422039100

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء علي عبد الكاظم محمد78472222422039103

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء عماد رحم مسعد78482222422039104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد جواد كاظم78492222422039107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيخديجة جاسم محمد ثجيل78502222422039111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0074.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيخلود خالد سعود حسن78512222422039112

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيدعاء باسم عليوي جبر78522222422039113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيدعاء مصطفى برزان محمد جواد78532222422039115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرباب علي موسى حسين78542222422039120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0066.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرحاب احمد عبد العالي صيهود78552222422039122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0065.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقيه حسين علوان منصور78562222422039127

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد هاشم78572222422039132

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيروان قاسم خضير عباس78582222422039137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيريام ناجي فرحان حسين78592222422039139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء امجد هادي عبد78602222422039142

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء جليل جابر موسى78612222422039147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء جمعة كزار جوده78622222422039150

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر522.0074.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين فاضل عليوي78632222422039156

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر رشيح فاضل78642222422039157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد علي خضير78652222422039158

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء خالد عوده رمضان78662222422039159

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء راجي مكطوف حنيظل78672222422039162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء راضي عبد فنجان78682222422039163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء شاكر محمود سلمان78692222422039168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق ورد حسين78702222422039179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم كامل كاظم78712222422039180

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0090.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد المهدي خلف78722222422039181
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى545.0077.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عدنان مراد حسون78732222422039182

كلية علوم البحار/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي داخل عبد الرضا78742222422039185

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عمار هادي عطيه78752222422039186

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء فالح هادي عذيب78762222422039189

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد عوده78772222422039191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء كاظم كامل غلب78782222422039195

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء كاظم هاشم حسين78792222422039196

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء كمال عطشان محمد78802222422039197

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء محروس يوسف يعقوب78812222422039199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء مرتضى كاظم طعيمه78822222422039202

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء ناجي معن راشد78832222422039206

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب ارشد حميد خليل78842222422039208

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حسين عبد دروش78852222422039212

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0088.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حسين محمد صفوك78862222422039213

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسن عباس78872222422039216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب رشيد كيطان محمد78882222422039217

كلية التمريض/جامعة ذي قار679.0097.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب سعيد ضهد جبير78892222422039221

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار626.0089.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب شهيد راضي نور78902222422039223

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عباس كاظم خالف78912222422039225

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب علي خزعل عكاب78922222422039229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى560.0080.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب كاظم كريم محمد78932222422039234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب كريم ظاهر مران78942222422039235

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب مرتضى ناصر حسين78952222422039240

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره صالح داوي شياع78962222422039245

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره عبد هللا خلف صيهود78972222422039246

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره مرتضى جاسم شهد78982222422039248

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0077.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسرى هاشم مجيد رحيمة78992222422039255

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسكينه لفته جاسم محمد79002222422039256

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسكينه عباس علي دراج79012222422039257

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسماح حسب عكال مطرود79022222422039259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيشكران كاظم غثيث طاهر79032222422039263

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيشهد حسين ابراهيم حسن79042222422039266

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيشهد ظاهر حبيب عودة79052222422039267

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيضحى علي جبار احمد79062222422039271

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبه بشار خريخت شريف79072222422039274

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبه جهاد ضايف عاشور79082222422039275

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبه وليد حنون حسن79092222422039276

كلية اآلداب/جامعة ذي قار526.0075.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيعذراء رحيم شوردو منخي79102222422039279

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيعذراء عبد الحسن رحيم جويد79112222422039280

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه اكرم مهدي يونس79122222422039290

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار573.0081.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه ايوب عبد عجيرش79132222422039292
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كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حسين هادي علوان79142222422039295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد االمير حميدي79152222422039296

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه رياض كزار عواد79162222422039299

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عائد سالم سباهي79172222422039301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير حسن خضر79182222422039302

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0083.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم كطيو حمادي79192222422039303

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة مرتضى عكله كاظم79202222422039310

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه مهدي جويد حمود79212222422039311

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه احمد حميد مزهر79222222422039313

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه اسعد كاظم عبد79232222422039314

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه خالد شاكر ثجيل79242222422039319

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه ريسان وهام مونس79252222422039320

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه سلمان جوده كزار79262222422039321

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0083.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه شمخي جبار جاسم79272222422039322

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد الساده رشيد فهد79282222422039324

كلية االعالم/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عبد هللا يوسف79292222422039325

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عمار عبد الكريم جبر79302222422039326

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة هيثم حظي فرهود79312222422039329

كلية التربية األساسية/جامعة سومر522.0074.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيليلى خالد علي عباس79322222422039336

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمحبوبه جمعه حسون رويعي79332222422039338

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم العذراء حسن فرهود شغناب79342222422039342

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم حافظ خلف عبيد79352222422039343

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595.0085.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم حيدر هالل مطر79362222422039344

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم صالح عبد هللا معيجل79372222422039346

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم عالء شاكر روضان79382222422039348

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر510.0072.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم عمار ناجي لفلوف79392222422039350

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم هادي ستار عبود79402222422039354

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم وليد حسين ناصر79412222422039355

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك حيدر بشير طعمه79422222422039359

كلية علوم البحار/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك علي حسين جعفر79432222422039360

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار حيدر جليل الزم79442222422039362

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ عبد الحسين خلف جبر79452222422039369

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار529.0075.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينرجس خير هللا رهيوط محمد79462222422039373

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينهروان قاسم عبد الرضا وني79472222422039375

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور احمد منعم هاشم79482222422039376

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى512.0073.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الزهراء عاجل مالح عواد79492222422039379

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الزهراء علي حسين عداي79502222422039380

كلية االعالم/جامعة ذي قار465.0066.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الزهراء مطشر رهيف ربح79512222422039381

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور العيون جاسم نعمه علي79522222422039382

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى حسن شريف عجاج79532222422039385

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى سامي شنيع دخيل79542222422039386
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0071.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى سلمان ابراهيم كاطع79552222422039387

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر529.0075.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى طه صاحب فضيل79562222422039388

كلية االعالم/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى علي كريم محمد79572222422039391

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور ضياء جمعه فاخر79582222422039396

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور عماد خضير جابر79592222422039397

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0075.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينوره محمد شاهر فارس79602222422039398

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينورس فارس شناوة حلو79612222422039399

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهبه مهدي صالح فلفل79622222422039404

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهديل حسين يازع عساف79632222422039414

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيوعد سلمان جابر كريم79642222422039417

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييسرى ضيول رديني شنيار79652222422039420

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين احمد قاسم رديني79662222422039421

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية اور للبناتاحيائيإيمان سامي حسين عليوي79672222422040004

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559.0079.86اعدادية اور للبناتاحيائيانوار ضاحي عطيوي برغش79682222422040008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية اور للبناتاحيائيايمان علي منصور زاهي79692222422040011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية اور للبناتاحيائيتقوى علي عبد هللا ياسر79702222422040019

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43اعدادية اور للبناتاحيائيحنان فارس عبيد عيد79712222422040021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية اور للبناتاحيائيحنين أحمد محسن ناصر79722222422040022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية اور للبناتاحيائيحنين محمد داخل جبر79732222422040023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية اور للبناتاحيائيدعاء كاظم غالي نتيشون79742222422040032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14اعدادية اور للبناتاحيائيرانيا هادي عبيد صيوان79752222422040034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية اور للبناتاحيائيرسل مقداد شهاب عبد االمير79762222422040037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية اور للبناتاحيائيرغد سجاد حميد شبرم79772222422040038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0080.71اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء احمد نعمه طاهر79782222422040042

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء خالد خلف نايف79792222422040043

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء علي كاظم هالل79802222422040048

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء علي كامل هامش79812222422040049

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء عودة بدر عذاب79822222422040050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء مصطفى علوان كاظم79832222422040051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء مصطفى كامل ضيدان79842222422040052

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء نايف حلو محمد79852222422040053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية اور للبناتاحيائيزينب حازم عبد عليوي79862222422040057

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية اور للبناتاحيائيزينب رعد كاظم صكبان79872222422040059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية اور للبناتاحيائيزينب عالء عبد المحسن علي79882222422040062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية اور للبناتاحيائيزينب عالء فيصل عبد الرزاق79892222422040063

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية اور للبناتاحيائيزينب واثق حسن عبود79902222422040067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية اور للبناتاحيائيساره محمد حسين صالح حسن79912222422040070

كلية العلوم/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية اور للبناتاحيائيسرى ثامر فالح حسن79922222422040073

كلية العلوم/جامعة سومر651.0093.00اعدادية اور للبناتاحيائيسكينه حسين صبار عبودي79932222422040074

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية اور للبناتاحيائيسماح قاسم شياع مريهج79942222422040075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية اور للبناتاحيائيسهى قاسم كريم جنجر79952222422040076
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط606.0086.57اعدادية اور للبناتاحيائيشهد محمد فرهود عكيب79962222422040078

كلية القانون/جامعة ذي قار634.0090.57اعدادية اور للبناتاحيائيعذراء احمد طالب عوده79972222422040081

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه جاسم صيوان جاسم79982222422040084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه حسن ناجي حمود79992222422040085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه عدنان دخيل حسان80002222422040088

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه عوده جاسم احمد80012222422040089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه مثنى جبار حماس80022222422040094

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا جبر80032222422040096

كلية العلوم/جامعة المثنى595.0085.00اعدادية اور للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين عبود80042222422040097

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43اعدادية اور للبناتاحيائيفدك محمد جاسم دبيان80052222422040100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية اور للبناتاحيائيفرح سامر نعيم جوالن80062222422040101

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية اور للبناتاحيائيمريم باسم حسين حسن80072222422040105

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية اور للبناتاحيائينور الهدى حسن ثجيل بجاى80082222422040114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية اور للبناتاحيائينور الهدى سعد مظلوم جابر80092222422040116

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية اور للبناتاحيائينور خير هللا جاسم جبر80102222422040118

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43اعدادية اور للبناتاحيائينور مأمون خلف علي80112222422040119

كلية االعالم/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايالف جعفر حبيب محمد80122222422041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0071.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه مصطفى عويد صوين80132222422041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين رياض خلف مصحب80142222422041015

كلية العلوم/جامعة المثنى599.0085.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك احمد خضير ساهي80152222422041019

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك لفته عزال حمد80162222422041020

كلية االعالم/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين حسن فزاع عبد الحسين80172222422041023

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء حسن شرشاب عكاب80182222422041025

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء حسن عبد الحسن حماس80192222422041026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدانيه احمد عبد الحسين عبد الرزاق80202222422041032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر525.0075.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيراويه خالد صيوان لفته80212222422041033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه حسن ثجيل خضير80222222422041039

كلية العلوم/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه عبد الخالق كاظم عداي80232222422041041

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيروان ناجي تموين تعبان80242222422041045

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسن رزيك خلف80252222422041048

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم560.0080.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسن عبد علي ثجيل80262222422041049

كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0090.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حيدر شاكر جوني80272222422041050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد الفي خلف80282222422041067

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حسن ناصر خنجر80292222422041073

كلية اآلداب/جامعة ذي قار511.0073.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب صالح عذافه امام80302222422041078

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عبد مختار خضير80312222422041079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب كفاح عبد علوان80322222422041083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب هادي سعدون عويمر80332222422041087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى حسين كاظم مشكور80342222422041091

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد عبد هللا علي راهي80352222422041095

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى حسين عمير عبد80362222422041098
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى خير هللا محمد راضي80372222422041099

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه حيدر عبد الحسن رستم80382222422041102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعبير حسن علي جبر80392222422041104

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عبد علي جوده شموط80402222422041113

كلية االعالم/جامعة ذي قار431.0061.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه محمد لطيف طه80412222422041117

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه محمد هليل مسلم80422222422041118

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز645.0092.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه وميض كامل كاظم80432222422041120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفرح حيدر دهري طلب80442222422041122

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيليالي حمد حمدان جبر80452222422041126

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمروه سالم حسين تاغي80462222422041127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم ثامر صالح سدخان80472222422041128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار513.0073.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم عبد القادر بريسم شجير80482222422041130

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمالك علي عبد الرزاق جابر80492222422041131

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار لطيف دخان نوري80502222422041132

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنال سعد مشني مطر80512222422041133

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيناديه علي شمخي جبر80522222422041135

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيندى عامر عبد الحسين مرحب80532222422041137

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينواره احمد حسن ناصر80542222422041138

كلية االعالم/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه حسين تينان حسن80552222422041149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى يحيى كاطع جبر80562222422041154

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية النور للبناتاحيائيأيات كريم موسى محيسن80572222422042005

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية النور للبناتاحيائيآيه جمعه مكطوف حسون80582222422042007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية النور للبناتاحيائياديان امين عبد هللا عليوي80592222422042011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية النور للبناتاحيائياديان علي فليح لفته80602222422042013

كلية العلوم/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية النور للبناتاحيائياسراء صباح مصارع جابر80612222422042017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية النور للبناتاحيائياسالم علي جبار علي80622222422042020

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية النور للبناتاحيائياسيا نعمه علي حسن80632222422042022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0068.71اعدادية النور للبناتاحيائياسيل سعد عبد الغني صالح80642222422042023

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0087.43اعدادية النور للبناتاحيائياالء يوسف عطيه سعدون80652222422042025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية النور للبناتاحيائياماني كاظم جياد عزيز80662222422042027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية النور للبناتاحيائيايات جبر مشرف راضي80672222422042030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية النور للبناتاحيائيايات صادق كاظم رجيب80682222422042031

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية النور للبناتاحيائيايناس طالب غيالن جالب80692222422042034

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0084.43اعدادية النور للبناتاحيائيايه احمد محسن عليوي80702222422042035

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية النور للبناتاحيائيبتول عامر ياسين خضير80712222422042036

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار423.0060.43اعدادية النور للبناتاحيائيبتول عبد الحسين شنابه ناصر80722222422042037

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29اعدادية النور للبناتاحيائيبتول عقيل عطشان عبد علي80732222422042038

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية النور للبناتاحيائيبنين حسن جابر عبد80742222422042047

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية النور للبناتاحيائيبنين رزاق صافي صالح80752222422042051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية النور للبناتاحيائيبنين علي حسين حميدي80762222422042055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك احمد حسين ناصر80772222422042058
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كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0087.43اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك حسين علي حسين80782222422042061

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك علي ناصر حسين80792222422042067

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك كامل كنين صبار80802222422042069

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك محسن شنين حمود80812222422042070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك وميض محسن شعالن80822222422042072

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية النور للبناتاحيائيتقوى رسول علي مالغي80832222422042073

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية النور للبناتاحيائيتقى عدنان نعيم كريم80842222422042075

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية النور للبناتاحيائيحنين شريف الزم جبار80852222422042080

كلية االعالم/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء احمد حمود زغير80862222422042083

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء باسم جبير صالح80872222422042084

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء حسين خضر حسين80882222422042087

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء صفاء حامد كنو80892222422042089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر511.0073.00اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء علي شخير عواد80902222422042091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء قاسم عبد الرضا صباح80912222422042092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57اعدادية النور للبناتاحيائيخديجه رحيم صكبان جبر80922222422042100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء باسم جبير صالح80932222422042101

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء كاظم عبد عليوي80942222422042102

كلية القانون/جامعة ذي قار636.0090.86اعدادية النور للبناتاحيائيرباب عباس عبد علي80952222422042106

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية النور للبناتاحيائيرحاب حسين حشف نجم80962222422042108

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية النور للبناتاحيائيرسل حيدر ذياب منشد80972222422042112

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية النور للبناتاحيائيرسل كاظم عبيد نايف80982222422042114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464.0066.29اعدادية النور للبناتاحيائيرسل مراد كاظم جعفر80992222422042115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71اعدادية النور للبناتاحيائيرشا حسن شهاب حسوني81002222422042116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر513.0073.29اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه جبار صبر نصير81012222422042120

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه حسن جابر عبد81022222422042121

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية النور للبناتاحيائيرند خليل كاظم دخيل81032222422042128

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43اعدادية النور للبناتاحيائيروان حازم عبد هللا فياض81042222422042131

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار550.0078.57اعدادية النور للبناتاحيائيرياحين فليح هاشم شريف81052222422042132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية النور للبناتاحيائيريم بدر حالوي خفيف81062222422042137

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية النور للبناتاحيائيزمن واوي حسن علي81072222422042138

كلية التمريض/جامعة البصرة667.0095.29اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ازهر حبيب موحان81082222422042141

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جاسم جعفر كريمش81092222422042142

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جاسم ناصر خليف81102222422042143

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسن زيد محي81112222422042146

كلية اآلداب/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد الحسين81122222422042149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين كنهور شاطي81132222422042150

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حميد هاشم مونس81142222422042153

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء رياض نسيم عبد هللا81152222422042160

كلية االعالم/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء زعيبل حسن جاسم81162222422042162

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ستار جبار بدر81172222422042164

كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء شعالن حسين عبد هللا81182222422042169
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قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار604.0086.29اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء صالح هادي كرمود81192222422042170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ضياء جبار محسن81202222422042171

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين صكبان محل81212222422042173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عبد هللا عبد الحسين عيدي81222222422042174

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عقيل سليم كاظم81232222422042175

كلية االعالم/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء علي عبد زياد81242222422042179

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء علي لفته بردان81252222422042181

كلية العلوم/جامعة المثنى598.0085.43اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء علي نعمه جابر81262222422042182

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية701.28100.18اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء فاضل سروال خضير81272222422042184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء مالك حسين كريم81282222422042187

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل574.0082.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محسن حبش محمد81292222422042188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء مسلم شلوك زاجي81302222422042193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء معارج جبار جاسم81312222422042194

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء منصور خلف جوده81322222422042195

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ياسين يوسف حاجم81332222422042198

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0071.14اعدادية النور للبناتاحيائيزينب ابراهيم حريجه حنظل81342222422042201

كلية االعالم/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية النور للبناتاحيائيزينب احمد يوسف جعاز81352222422042202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية النور للبناتاحيائيزينب جبار لهمود طعيمه81362222422042205

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية النور للبناتاحيائيزينب رحيم ساهي نشو81372222422042214

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29اعدادية النور للبناتاحيائيزينب ريسان جري نايف81382222422042216

كلية الزراعة/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية النور للبناتاحيائيزينب سعدي صالح زغير81392222422042218

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57اعدادية النور للبناتاحيائيزينب صباح مهدي ناصر81402222422042219

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار565.0080.71اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق مهدي محمد81412222422042220

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية النور للبناتاحيائيزينب علي عبد جالب81422222422042224

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية النور للبناتاحيائيزينب فياض جويد رباط81432222422042226

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية النور للبناتاحيائيزينب كنديل كحامي ساهر81442222422042228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب مجيد برهان حمدان81452222422042229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية النور للبناتاحيائيساره احمد دعيم جيثوم81462222422042234

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية النور للبناتاحيائيساره فائز مجيد نعمة81472222422042237

كلية القانون/جامعة سومر555.0079.29اعدادية النور للبناتاحيائيساره مشتاق ثامر سباهي81482222422042238

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية النور للبناتاحيائيسجى هالل مالك فهد81492222422042241

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية النور للبناتاحيائيسجى وليد حمدان ثجيل81502222422042242

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية النور للبناتاحيائيسحاب محسن حميد عبد االمير81512222422042243

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار637.0091.00اعدادية النور للبناتاحيائيسرار سمير كاظم حسون81522222422042244

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية النور للبناتاحيائيشكران سلمان رزاق داخل81532222422042248

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية النور للبناتاحيائيشيماء محمد حنون جفيت81542222422042253

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية النور للبناتاحيائيضحى عبد الحسين جار هللا محمد81552222422042256

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية النور للبناتاحيائيطيبة رعد عباس مرجان81562222422042257

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه جاسم كاطع ثامر81572222422042258

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه حيدر كريم عواد81582222422042259

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه عبد الكريم داخل جبر81592222422042261
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كلية العلوم/جامعة سومر613.0087.57اعدادية النور للبناتاحيائيعبير حبيب غثيث درويش81602222422042264

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية النور للبناتاحيائيعلياء رياض حنيحن سعدون81612222422042268

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة جاسم اركوس بسيله81622222422042276

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مزهر حسوني ضيدان81632222422042283

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه جبار حسين علي81642222422042284

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حميد هاشم مونس81652222422042287

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي عيدان مبارك81662222422042292

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عبد عبد الحسين كاظم81672222422042293

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عدنان نعيم كريم81682222422042294

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار543.0077.57اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عواد قاسم عمران81692222422042298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه مجيد برهان حمدان81702222422042300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محسن دخيل صالح81712222422042301

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محمد ناصر حسون81722222422042302

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية النور للبناتاحيائيكوثر شهيد عكاب حسين81732222422042306

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00اعدادية النور للبناتاحيائيكوثر عادل علي عوده81742222422042307

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559.0079.86اعدادية النور للبناتاحيائيمريم احمد حسن شاطي81752222422042310

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599.0085.57اعدادية النور للبناتاحيائيمريم رائد كاظم جري81762222422042312

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية النور للبناتاحيائيمريم مساعد سلمان فرحان81772222422042321

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية النور للبناتاحيائيمريم نعيم كاظم فالح81782222422042322

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0073.57اعدادية النور للبناتاحيائيمالك مشعل عجيل بردي81792222422042325

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار602.0086.00اعدادية النور للبناتاحيائيمنار علي عبد الحسين خضر81802222422042327

كلية االعالم/جامعة ذي قار506.0072.29اعدادية النور للبناتاحيائينبأ صبار دلي دخيل81812222422042331

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر506.0072.29اعدادية النور للبناتاحيائينبأ لطيف محسن هداد81822222422042333

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية النور للبناتاحيائينبأ مؤيد غازي نعمه81832222422042334

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية النور للبناتاحيائينبأ ياسين خضير مجبل81842222422042336

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار612.0087.43اعدادية النور للبناتاحيائينور الزهراء عماد ناصر بحر81852222422042342

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى أياد أزبيل مدفون81862222422042343

كلية التمريض/جامعة ذي قار677.0096.71اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى عباس زغير حماس81872222422042346

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى يونس جبار صالح81882222422042351

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية النور للبناتاحيائينور عدنان شاتول جوده81892222422042355

كلية االعالم/جامعة ذي قار447.0063.86اعدادية النور للبناتاحيائيهبه حسين احمد بغية81902222422042362

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية النور للبناتاحيائيهدى حميد حنون بكه81912222422042370

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71اعدادية النور للبناتاحيائيهدى عماد محمد عباس81922222422042372

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية النور للبناتاحيائيهدى محسن حميد عبد االمير81932222422042373

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية النور للبناتاحيائيوفاء جواد كاظم ابو دوخه81942222422042378

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار695.0099.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيابتسام فنجان عبد مذكور81952222422043001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيازل جواد كاظم عبد81962222422043004

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائياطياف صادق جنديل فليح81972222422043009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيافراح قصي خلف جايد81982222422043010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيانمار عالء كامل صابر81992222422043014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر510.0072.86اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايات سعد محمد ياسر82002222422043018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايات مهدي جاسم محمد82012222422043021

كلية اآلداب/جامعة ذي قار508.0072.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيباسمة محمد موحان علوان82022222422043022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبتول واثق نعيم عيسى82032222422043024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبنت الهدى عماد محمد مبهر82042222422043027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبنين عبد الرضا خيون ثويني82052222422043031

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتبارك توفيق سرحان ثجيل82062222422043038

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتبارك جاسم محسن خلف82072222422043039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتبارك صالح حميد كندوح82082222422043040

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتبارك كاظم حسين عبادي82092222422043042

كلية التمريض/جامعة ذي قار667.0095.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتقوى ناظم رزيج حطاب82102222422043043

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحنين اياد غالب مخور82112222422043045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحوراء سالم خزعل جيجان82122222422043050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحوراء صائب شريف عاصي82132222422043051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحوراء مطلك خزعل شريف82142222422043053

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيخديجة علي بادي حواس82152222422043056

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار563.0080.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرقية عدنان عبد رزن82162222422043063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرقية عيدان نجم عبود82172222422043064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيروان محسن عبد الغني حافظ82182222422043066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار645.0092.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء باسم شنته مري82192222422043069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء باسم مطشر هادي82202222422043070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء جاسم مشحوت وهيب82212222422043071

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء جبار صالح عنيد82222222422043072

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء ظاهر محسن عبد82232222422043082

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء عوده شدود عاصي82242222422043087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء محمد معن ماشي82252222422043092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب حسين محمد سعيد82262222422043098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب رياض جابر منشد82272222422043101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب عارف رزاق بطي82282222422043103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيسارة ستار شنين عبود82292222422043116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيسارة عبد السالم عزيز جازع82302222422043118

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار543.0077.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيضحى عدنان قاسم حنون82312222422043128

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيعذراء صباح كاظم هدوم82322222422043131

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيغدير كامل ياسر حسن82332222422043132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة خالد حواس جالب82342222422043137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة صباح طاهر محيسن82352222422043139

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم575.0082.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة عباس سعيد لفلوف82362222422043141

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين حسن علي82372222422043142

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا صالح جبر82382222422043143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة علي خضير حسين82392222422043144

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة محمد عطية اعوج82402222422043149

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة موسى كاظم خلف82412222422043150
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفرقان عبد الرحمن كاظم نعيمه82422222422043152

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفيحاء حافظ عطيه مهوس82432222422043153

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيكوثر حسين عبد الحميد مسير82442222422043154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم حسين محيي ثامر82452222422043158

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الجبار احمد82462222422043159

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم ناصر حسين علي82472222422043160

كلية اآلداب/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمسار واثق جنديل فليح82482222422043161

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمنار عبد الستار عبد هللا مسعود82492222422043165

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائينبأ حيدر كامل حاتم82502222422043168

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الوركاء للبناتاحيائينجوى رحمن ضايف جابر82512222422043169

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار601.0085.86اعدادية الوركاء للبناتاحيائيندى عدنان قاسم حنون82522222422043170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595.0085.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائينرجس فاخر حسين علي82532222422043171

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار547.0078.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائينور الزهراء سالم صالح مهدي82542222422043173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0071.14اعدادية الوركاء للبناتاحيائينور الهدى محمد شالل عبد82552222422043177

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية الوركاء للبناتاحيائيهدى يعقوب يوسف جعاز82562222422043184

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيايات جميل مطر طوفان82572222422044009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيايات خميس حمود رخيص82582222422044011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيايات محمد ربح عوض82592222422044013

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيايات مزهر جمعة مبارك82602222422044014

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية عشتار للبناتاحيائياية سلطان مثقال نصار82612222422044015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء كاظم مزهر علوان82622222422044031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الحسين لعيبي82632222422044032

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار577.0082.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيخديجة نعيم مزهر سليمان82642222422044035

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيخلود احمد ربح عوض82652222422044036

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيرسل حياوي مرار ثاجب82662222422044039

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيرغدة حمزة عبد الحسين سكر82672222422044042

كلية اآلداب/جامعة ذي قار510.0072.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيرقية علي خماط عبيد82682222422044046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الكاظم علي82692222422044051

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء حسين علي غالي82702222422044053

كلية العلوم/جامعة ذي قار660.0094.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء حليم جاسم شنان82712222422044055

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء سعد جاسم طاهر82722222422044057

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء علي شعالن زاهر82732222422044061

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء فاضل جاير ناصر82742222422044066

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار601.0085.86اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب شهاب ياسر يوسف82752222422044072

كلية اآلداب/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية عشتار للبناتاحيائيسارة علي ماضي بدر82762222422044086

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0087.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيشهد عجيل جمعة خلف82772222422044090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية عشتار للبناتاحيائيصابرين عايد اشريف معن82782222422044093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمة جبار حريمل جلوي82792222422044099

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمة سالم عبد منخي82802222422044101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمة شاكر محمود كاظم82812222422044102

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمة صاحب عودة نجم82822222422044103
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيكفاح ذياب جخيور فياض82832222422044110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57اعدادية عشتار للبناتاحيائيمريم علي سلمان حنون82842222422044113

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية عشتار للبناتاحيائيندى ستار جبير خضير82852222422044122

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية عشتار للبناتاحيائينهى شريف مجيد جويعد82862222422044124

كلية االعالم/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية عشتار للبناتاحيائينور الهدى طالب سلمان محمد82872222422044125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499.0071.29اعدادية عشتار للبناتاحيائينور علي شعالن زاهر82882222422044128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيهدى عثمان عبد عيسى82892222422044133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية البطحاء للبناتاحيائياسماء علي طارش ماضي82902222422045005

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيايات عكله عواد منشد82912222422045011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية البطحاء للبناتاحيائيايمان علي طنش كاظم82922222422045012

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيايه حكيم عبد الكاظم منصور82932222422045014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيبنت الهدى احمد كريم سميده82942222422045016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية البطحاء للبناتاحيائيبنين طالب عبد دعيم82952222422045018

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية البطحاء للبناتاحيائيبنين فاضل محمد طارش82962222422045020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيتبارك ريحان عجيل خالف82972222422045024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية البطحاء للبناتاحيائيتبارك ظاهر عبد عاجل82982222422045025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية البطحاء للبناتاحيائيتبارك كامل خضير خليف82992222422045026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469.0067.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيحنين مهدي بالل عواد83002222422045030

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57اعدادية البطحاء للبناتاحيائيحوراء فرحان عوده طمطوم83012222422045033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية البطحاء للبناتاحيائيحوراء محمد كوكز سلطان83022222422045034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية البطحاء للبناتاحيائيدعاء كاظم حسن تسيار83032222422045036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيرسل عامر رسول فرحان83042222422045038

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية البطحاء للبناتاحيائيرقية عبد الغفار كاظم صايل83052222422045040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزهراء علي جباري نجم83062222422045046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزهراء قاسم فرحان بجاي83072222422045048

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزهراء مهدي علي خضير83082222422045050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب عالء نور حميد83092222422045057

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار566.0080.86اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب علي اطحيور اكريم83102222422045058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية البطحاء للبناتاحيائيساره احمد عبث مزعل83112222422045059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية البطحاء للبناتاحيائيشروق عادل محسن عكيب83122222422045062

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار576.0082.29اعدادية البطحاء للبناتاحيائيشهد علي طنش كاظم83132222422045063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء فالح حسن حسين83142222422045069

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير البريد مري83152222422045073

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا بردان كورال83162222422045074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين جوعان83172222422045076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه مؤيد خليوي سعود83182222422045082

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفرح طالب فهد فنفون83192222422045085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمريم علي فهد فنفون83202222422045093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمعصومه حسين سعد خريبط83212222422045096

كلية العلوم/جامعة ذي قار639.0091.29اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمالك خالد محيي سالم83222222422045097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمنار فؤاد شنان صبار83232222422045099
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كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية البطحاء للبناتاحيائينضال ماجد هادي بالدي83242222422045104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى569.0081.29اعدادية البطحاء للبناتاحيائينور الهدى خليل رسول فرحان83252222422045106

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيهبه حسين عذيب مسير83262222422045113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14اعدادية البطحاء للبناتاحيائيهدى حسين كاظم صاحب83272222422045116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار654.0093.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيهدى عادل عوده كاطع83282222422045118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0067.43اعدادية البطحاء للبناتاحيائيهدى فرحان حاجم نايف83292222422045119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية البطحاء للبناتاحيائيهديه عبار حسان حامد83302222422045120

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية البطحاء للبناتاحيائيوجدان طليع حميد فرج83312222422045121

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الشطرة للبناتاحيائيابتهال حيدر عبد العالي حسين83322222422046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية الشطرة للبناتاحيائيازهار داخل كركان طاهر83332222422046002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسماء محسن عليوي مغراف83342222422046003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية الشطرة للبناتاحيائيايات حسين جليل فرحان83352222422046010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية الشطرة للبناتاحيائيبنين حسين جليل فرحان83362222422046012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29اعدادية الشطرة للبناتاحيائيبنين علي جبار حسون83372222422046014

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء احمد جواد كاظم83382222422046021

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء حميد عكله كاظم83392222422046023

كلية العلوم/جامعة المثنى593.0084.71اعدادية الشطرة للبناتاحيائيدموع صبار زياد عباس83402222422046028

كلية القانون/جامعة ذي قار604.0086.29اعدادية الشطرة للبناتاحيائيدموع مجيد كاظم عواد83412222422046029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية الشطرة للبناتاحيائيدنيا رياض كريم عجيل83422222422046030

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حسن غني خير هللا83432222422046034

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حمود والي مطر83442222422046035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار574.0082.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم حميد83452222422046037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العباس عبد هللا83462222422046045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب اسعد ثامر عجيل83472222422046049

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار524.0074.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب حسن هادي ناصر83482222422046052

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب سعيد ياس غيالن83492222422046056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب عبيد مناحي دبعون83502222422046057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب محسن عليوي مغراف83512222422046059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسعاد سعيد شمخي فياض83522222422046064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيصفا محسن سلمان ذياب83532222422046066

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيعذراء جاسم خضير عطيه83542222422046068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيعذراء ظاهر حبيب ضاحي83552222422046069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية الشطرة للبناتاحيائيغدير حسين حميد عبد83562222422046070

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية الشطرة للبناتاحيائيغدير غانم عبد الصاحب زويد83572222422046071

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه احمد شاكر عبد الواحد83582222422046072

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد االمير عبيد83592222422046073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه ثامر عجيل معارج83602222422046074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه شايش عزيز ثاني83612222422046076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه محسن جابر عذيب83622222422046079

كلية التربية األساسية/جامعة سومر520.0074.29اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه هاشم خضير كاظم83632222422046080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمروه علي شالكه اليذ83642222422046082
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمريم حازم كريم احمد83652222422046083

كلية علوم البحار/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمريم حسين حسن جبر83662222422046084

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمريم سعد راضي جبار83672222422046085

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمالك جاسم محمد خشان83682222422046086

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمنار حازم هاشم منخي83692222422046087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور الهدى مهدي نعيمه حذيه83702222422046092

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور شاكر كريم سعدون83712222422046093

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهاجر اسعد عبد زويد83722222422046094

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائياسراء يوسف عكاب احمد83732222422047004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائياسالم حسين عوده محمد83742222422047005

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائياشتياق غانم ثجيل شالكه83752222422047008

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائياميمه ابراهيم جهاد ياسر83762222422047009

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار423.0060.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيايات محسن سابط شاطي83772222422047010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبتول حافظ جابر عبود83782222422047012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبتول سعيد ابراهيم محسن83792222422047013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبنين حيدر رزاق كاظم83802222422047015

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبنين حيدر مجيد وحيد83812222422047016

كلية اآلداب/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائيتبارك حسين صبار طه83822222422047022

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار514.0073.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيتبارك سليم ياسر هاشم83832222422047023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0074.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيثريه هادي حسين عويد83842222422047029

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحنين خضير بحر فياض83852222422047033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحنين عبد الرحمن صالح حامد83862222422047034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء حميد رشك راهي83872222422047038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء محمود منجل حسن83882222422047044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائيخديجه عبد الحسين ناجي موشنه83892222422047046

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0082.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائيخديجه محمد كاطع محمد83902222422047047

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم علوان83912222422047053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حسن تايه نجم83922222422047054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حسين مطشر لطيف83932222422047056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد حافظ83942222422047058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء رزاق عطيه خلف83952222422047060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464.0066.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء صباح عيدان شخير83962222422047062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عدنان خلف عجه83972222422047063

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عدنان ناصر حسين83982222422047064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار607.0086.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين احمد83992222422047065

كلية القانون/جامعة ذي قار637.0091.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء علي كاظم روضان84002222422047066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب اسعد كاظم جخير84012222422047073

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب حسين كاظم جاسم84022222422047075

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب علي حميد عكاب84032222422047082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب علي منصور حسين84042222422047085

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة559.0079.86اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب فالح عكاب عكيلي84052222422047087
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب كريم جالب عبود84062222422047088

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب مهدي ناهي عوده84072222422047091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر558.0079.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيساره رياض جاسم محمد84082222422047094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيساره قاسم محمد فضيح84092222422047096

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسدير جاسب مهلهل صخي84102222422047097

كلية القانون/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسهام كريم كاظم روضان84112222422047099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسهيله مراد هاني عجيل84122222422047100

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيضحى حسين ريسان مكطوف84132222422047104

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيطيبه ستار جابر حسين84142222422047109

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية الحدباء للبناتاحيائيعبير محمد راضي رفيج84152222422047110

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية الحدباء للبناتاحيائيغاده كريم عبد الحسين محمد84162222422047112

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيغدير عالوي رزاق عبد84172222422047116

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه سالم غالي عبد84182222422047123

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه صادق جعفر علي84192222422047124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه فيصل مجيد غانم84202222422047127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد حسن84212222422047129

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن سعيد84222222422047131

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد عذافه84232222422047133

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائيقسمه غني جبر علوان84242222422047134

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيكوثر مازن هنيدي كاطع84252222422047135

كلية القانون/جامعة سومر560.0080.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمريم حكيم جهيد عطيه84262222422047137

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمنار غالب عبد الكاظم ناصر84272222422047140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمي جاسم جياد وداعه84282222422047141

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائينبأ شاكر طفار جاسم84292222422047143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار618.0088.29اعدادية الحدباء للبناتاحيائينرجس عماد كاظم خضير84302222422047144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية الحدباء للبناتاحيائيهبه سعد مسير حسين84312222422047147

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الحدباء للبناتاحيائيهجران جبار جلو صكر84322222422047149

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الحدباء للبناتاحيائيوالء علي طاهر عبد الواحد84332222422047150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0069.71اعدادية الحدباء للبناتاحيائييقين حسن علي كاظم84342222422047151

كلية االعالم/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية الحدباء للبناتاحيائييقين علي ضايف سفاح84352222422047152

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71اعدادية بردى للبناتاحيائيابرار غانم ضميد خليف84362222422048002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر522.0074.57اعدادية بردى للبناتاحيائياديان علي عبد الحمزة عبود84372222422048004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية بردى للبناتاحيائياسراء قاسم فليح شذر84382222422048005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية بردى للبناتاحيائيايالف علي فضل علوان84392222422048012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية بردى للبناتاحيائيبنين عادل شنيف محمد84402222422048016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية بردى للبناتاحيائيتبارك كاظم نعيم حمادي84412222422048020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية بردى للبناتاحيائيحنان عواد كريم طاهر84422222422048022

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء فراس حسين علي84432222422048026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء لطيف فليح حسن84442222422048027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0073.14اعدادية بردى للبناتاحيائيختام حيال رخيص لفتة84452222422048028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر545.0077.86اعدادية بردى للبناتاحيائيختام مطشر شاكر ميزر84462222422048029
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية بردى للبناتاحيائيرباب جبران زعيب عبد علي84472222422048031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية بردى للبناتاحيائيرغد حمود هالل مهدي84482222422048033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية بردى للبناتاحيائيرفل ماجد حميد مزهر84492222422048034

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية بردى للبناتاحيائيرقية احمد عزيز خلف84502222422048035

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء بدري عبد الرضا عبد هللا84512222422048037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء جمال وصخ هاشم84522222422048038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم خضير84532222422048039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء حيال رخيص لفتة84542222422048041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء رياض غلب حشيش84552222422048044

كلية االعالم/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء شهيد نور مهدي84562222422048046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء ضياء غازي عودة84572222422048048

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين مكطوف ثجيل84582222422048049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر524.0074.86اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء علي جبار غضبان84592222422048051

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء عماد طالب عويد84602222422048053

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار541.0077.29اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء فراس علي بندر84612222422048055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء محيسن عبد شمخي84622222422048060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب حسن ديوان مهجير84632222422048065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب حسين طالبة بديوي84642222422048066

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب عبد علي كاظم عبد الرضا84652222422048071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب علوان جياد ظاهر84662222422048072

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43اعدادية بردى للبناتاحيائيسارة رزاق جاسم خصاف84672222422048078

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية بردى للبناتاحيائيسارة سميع غيالن مهيجر84682222422048079

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية بردى للبناتاحيائيضحى علي دخيل وارد84692222422048085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية بردى للبناتاحيائيضحى عواد عريان موسى84702222422048086

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية بردى للبناتاحيائيغدير اكرم صبيح عامر84712222422048088

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة سعد غالي حسين84722222422048095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة سميع غيالن مهيجر84732222422048097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة قاسم جاسم حسون84742222422048101

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة محمد محسن حمدان84752222422048105

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية بردى للبناتاحيائيمريم سمير كاطع محمد84762222422048106

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية بردى للبناتاحيائيمريم قاسم جاسم حسون84772222422048110

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية بردى للبناتاحيائيمنار مكي نجم عبيد84782222422048113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار603.0086.14اعدادية بردى للبناتاحيائينبأ ليث عبد علي لطيف84792222422048115

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية بردى للبناتاحيائينبأ مصطفى نايف شمخي84802222422048116

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0087.71اعدادية بردى للبناتاحيائيندى كريم خلف مرزوك84812222422048117

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29اعدادية بردى للبناتاحيائينور الهدى عالء محيسن مطر84822222422048120

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية بردى للبناتاحيائينور انور جابر موسى84832222422048122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية بردى للبناتاحيائينور جعفر يونس ساجت84842222422048123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00اعدادية بردى للبناتاحيائينور عادل عاصي صياح84852222422048124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية بردى للبناتاحيائينوره سيف علي عبد الحسين84862222422048126

كلية العلوم/جامعة ذي قار648.0092.57اعدادية بردى للبناتاحيائيهدى جعفر حسين عويد84872222422048129
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86اعدادية بردى للبناتاحيائيهدى حسين علي منشد84882222422048130

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية بردى للبناتاحيائيهدى كامل طعيمة طه84892222422048132

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية بردى للبناتاحيائيوتين حبيب عمير منشد84902222422048135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيابرار حسن كاظم طوكان84912222422049001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء موسى جعفر صالح84922222422049002

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسماء موسى جعفر صالح84932222422049003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه فضل جباره رويض84942222422049004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانوار رعد عبد علي84952222422049005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه سعيد رضو جنام84962222422049008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عادل عران شيحان84972222422049010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين فاضل قاسم ضيدان84982222422049011

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقوى علي حسن عياده84992222422049012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيجنان قاسم منشد زغير85002222422049013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475.0067.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء صباح خميس عبود85012222422049017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء صبيح عبد هللا زغير85022222422049022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار573.0081.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء علي سلمان دلبوح85032222422049023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرؤى عبد االمير جريد نعيمه85042222422049025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرجاء ستار ناهي شناوه85052222422049027

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحاب ماجد حميد هليل85062222422049028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حميد سعيد مهاوش85072222422049031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب احمد دعيم ثجيل85082222422049035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب اسامه حميد خضير85092222422049036

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي هادي حمود85102222422049037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب كريم محمد عجيل85112222422049038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى عبد االمير جريد نعيمه85122222422049042

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل609.0087.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران قاسم منشد زغير85132222422049047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران نعيم عبيد عليوي85142222422049048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سعود عباس حريب85152222422049049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469.0067.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور حسن جميل لفته85162222422049060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوسن اياد بليبص كاظم85172222422049063

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيامال سعد عبد الخضر شمخي85182222422050013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات كريم سلمان عبد85192222422050021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايالف ماجد خضر سلطان85202222422050023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول عالء عبد هللا صباح85212222422050029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء علي محسن عباس85222222422050030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبسمة لفتة كاظم عباس85232222422050032

كلية االعالم/جامعة ذي قار490.0070.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين رائد عبود حسن85242222422050035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين نعيم علي علك85252222422050042

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين محمد كامل هادي85262222422050047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء حيدر منشد عبد85272222422050052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء كريم عذافة جاسم85282222422050054
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيخديجة حسن كايم ناصر85292222422050055

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيخديجة خليل دليف كاظم85302222422050056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيخديجة قاسم عزيز راضي85312222422050057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرحاب حمدان عبد منشد85322222422050062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرسل جليل صعيوج عايد85332222422050063

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرسل هاشم بالل عبد85342222422050065

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقية عبد االمير عزيز بداي85352222422050069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقية مهدي نجم عبد85362222422050073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء ذخر عبد الرضا حمود85372222422050081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء شرامة محمد عنيت85382222422050085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عصام شهيد عبد الحسين85392222422050087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي حسين وارد85402222422050088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار624.0089.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي شبيب عجيمي85412222422050089

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي كاظم محمد85422222422050090

كلية االعالم/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء كريم جرداغ كاطع85432222422050091

كلية القانون/جامعة سومر594.0084.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد فلفل حسين85442222422050093

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء ياسر شبيب علك85452222422050095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب رزاق خلف عبيد85462222422050100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0072.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عباس رحيم موسى85472222422050103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عطشان حنين بنوش85482222422050104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي حسين فرج85492222422050105

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب كاطع نعيمة صبخة85502222422050107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب محمد محسن علي85512222422050108

كلية علوم البحار/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب ناطق حسين عكيب85522222422050111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساجدة غازي عبد المطلب مطشر85532222422050112

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشكران عدنان يوسف علك85542222422050122

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيصفا حسين لطيف محمد85552222422050126

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيصفية عطيوي شاهر حديد85562222422050127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى ثجيل كاظم خلف85572222422050128

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبة فهد انغيمش كصاد85582222422050131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن جبر85592222422050134

كلية التربية/جامعة ميسان570.0081.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة تركي عبد الرضا حمود85602222422050136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة جواد كاظم محسن85612222422050137

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة رياض كاظم علي85622222422050140

كلية االعالم/جامعة ذي قار461.0065.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة سعد عبد جازع85632222422050142

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة علي نجم ياسين85642222422050144

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة محمد فلفل حسين85652222422050148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر527.0075.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر لؤي عبد الكريم خضر85662222422050153

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمروة رحمن جابر سعود85672222422050155

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0091.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمروة محمد كاظم جبار85682222422050156

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم قاسم خيون ورك85692222422050160
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سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار425.0060.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم كتاب حمد داود85702222422050161

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم مجبل نادر عبد هللا85712222422050162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار544.0077.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم هاني حسن شالكه85722222422050164

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمنى جبار بدن عكاب85732222422050165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمنى خالد كاظم راضي85742222422050166

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينرجس محمد خصاف فليح85752222422050170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الهدى محمد حمزة عيسى85762222422050172

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار532.0076.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور سعد عوض دهش85772222422050173

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور عواد كاظم محسن85782222422050174

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0073.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور فالح حميد عجيمي85792222422050175

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهاجر كاظم كيطان شمخي85802222422050177

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهاجر مجيد غازي عباس85812222422050178

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0077.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهبة حمود شياع خضر85822222422050182

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهبة ريسان جابر باتول85832222422050183

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى باسم مطشر عايد85842222422050186

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء548.0078.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى عبد هللا طالب كاظم85852222422050187

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيوجدان رشيد عبد هللا جلعوط85862222422050188

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيوسن عماد ثامر سعدون85872222422050189

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط509.0072.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيايمان نبيل حسين جالب85882222422051003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبنين خالد رزاق شميل85892222422051004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين592.0084.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيجمانه قاسم عواد حسن85902222422051007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيرفل ابراهيم جهاد ياسر85912222422051008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم كاطع85922222422051011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء موسى عبيد عبد85932222422051017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب قاسم جالب عبد85942222422051020

كلية االثار/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية االبتهال للبناتاحيائيسجى ياسر مرعي سلمان85952222422051023

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى497.0071.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشمس صالح مهدي هاشم85962222422051025

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفاطمه حيدر رزوقي موسى85972222422051029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفاطمه علي بردان غافل85982222422051033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمريم مؤيد ناجي متاني85992222422051035

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائييقين موسى عبيد عبد86002222422051041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية النصر للبناتاحيائيابرار رياض كريم محسن86012222422052002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية النصر للبناتاحيائياخالص غانم عبد الخضر غالي86022222422052003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية النصر للبناتاحيائياديان جليل جبار سهيل86032222422052004

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية النصر للبناتاحيائيازهار محمد علي حسين86042222422052006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية النصر للبناتاحيائياسيل كاظم ناجي نعوم86052222422052008

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية النصر للبناتاحيائيبشرى جبار ناشد غافل86062222422052014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار546.0078.00اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين رزاق عبد الحسين فرج86072222422052017

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسين محيسن86082222422052018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين محمد نوري حنون86092222422052019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية النصر للبناتاحيائيتبارك محمد هادي فراس86102222422052022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر495.0070.71اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء سعد ناصر ظنه86112222422052023

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57اعدادية النصر للبناتاحيائيخديجه حلي هاني رطين86122222422052025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57اعدادية النصر للبناتاحيائيخديجه شاكر زويد جابر86132222422052026

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00اعدادية النصر للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم محمد86142222422052028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية النصر للبناتاحيائيدعاء محمد جبار هاشم86152222422052029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية النصر للبناتاحيائيرباب داخل كسير كزار86162222422052030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر475.0067.86اعدادية النصر للبناتاحيائيرحاب عبد الجليل حسين عناد86172222422052031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه فرحان خلف منصور86182222422052032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء انس عكله موسى86192222422052038

كلية علوم البحار/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء حسن فرهود شامي86202222422052044

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط451.0064.43اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء رزاق محسن عوده86212222422052045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء سالم عبد الخضر غالي86222222422052046

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار521.0074.43اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء ساهر ضبيع كاظم86232222422052047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء صبيح عبيد الفي86242222422052049

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء طعمه محسن عذار86252222422052051

كلية الزراعة/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء عالوي دخيني نايف86262222422052053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء كاظم فرهود داود86272222422052054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء كامل شهودي شمخي86282222422052055

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب حكمت عبد هللا محسن86292222422052058

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب ناصر بادي علي86302222422052065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57اعدادية النصر للبناتاحيائيساره كريم عبيد سعيد86312222422052068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469.0067.00اعدادية النصر للبناتاحيائيسليمه علي جليل حسين86322222422052074

كلية العلوم/جامعة سومر618.0088.29اعدادية النصر للبناتاحيائيعبير عبد الخضر هاشم محمد86332222422052080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية النصر للبناتاحيائيعذراء سعد ساجت كرمود86342222422052081

كلية التربية األساسية/جامعة سومر543.0077.57اعدادية النصر للبناتاحيائيعذراء عبد الخضر هاشم محمد86352222422052083

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه احمد فيصل كنعان86362222422052087

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه جليل شالكه ناشد86372222422052088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه جليل كاظم شمخي86382222422052089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه خلف فرحان عبيد86392222422052091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0065.86اعدادية النصر للبناتاحيائيميعاد منشد جوده غاطي86402222422052105

كلية التربية األساسية/جامعة سومر556.0079.43اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ عبد علي ورد عبيد86412222422052107

كلية التربية األساسية/جامعة سومر530.0075.71اعدادية النصر للبناتاحيائيهاجر جبار خليفه فتات86422222422052113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار607.0086.71اعدادية النصر للبناتاحيائيهبه عالء جبار محسن86432222422052114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيابتهال محسن شالكه منذور86442222422053001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائياستبرق علي ورد جويعد86452222422053006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0068.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائياالء محمد عبد الرضا غازي86462222422053008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيامنه ياقوت حيال الطيف86472222422053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيايات اسماعيل مطلب لفته86482222422053014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبنين رزاق فضيح صالح86492222422053018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر535.0076.43اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبنين كريم لفته سلمان86502222422053020

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيجمانه ناظم غانم عكيلي86512222422053024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيحوراء راهي بعير علي86522222422053025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيرسل عبد الكريم عبد الحسين علي86532222422053031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيرغد محسن جبل منشد86542222422053032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيرقيه عيسى ساجت خضر86552222422053034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر504.0072.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهراء باسم دنيف حسين86562222422053037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0079.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهراء ثامر حسن ساجت86572222422053038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهراء علي ساير شبيب86582222422053039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهره علوان غازي وحيد86592222422053047

كلية الزراعة/جامعة سومر424.0060.57اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب علي بليسم محمد86602222422053054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيضحى رزاق نجم نعيمه86612222422053064

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيعلياء هاشم عذيب عبيد86622222422053067

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيفاطمه عبد دنبوس بحبوح86632222422053074

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيكوكب عويد كريم عبيد86642222422053079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينبأ ذياب سرحان غافل86652222422053084

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينبا غانم لطيف علوي86662222422053085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر504.0072.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينرجس عماد سفيح عبد هللا86672222422053086

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيياسمين حسن ابراهيم موازي86682222422053093

كلية الزراعة/جامعة سومر430.0061.43اعدادية الرفاعي للبناتاحيائييقين حيدر هاشم محمد86692222422053094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الرفاعي للبناتاحيائييقين غالب مطشر عبيد86702222422053095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية النيل للبناتاحيائيأسماء راضي محمد كايم86712222422054001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية النيل للبناتاحيائياسيل غيدان كاظم عوض86722222422054004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية النيل للبناتاحيائيافتخار مهدي محمد شاتي86732222422054005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية النيل للبناتاحيائياالء حسين سلمان عيدان86742222422054006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29اعدادية النيل للبناتاحيائيايات هادي مجيد شبوط86752222422054009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية النيل للبناتاحيائيبهاء حميد عناد عوده86762222422054016

كلية العلوم/جامعة واسط626.0089.43اعدادية النيل للبناتاحيائيحوراء حمادي سحيب حمد86772222422054023

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية النيل للبناتاحيائيحوراء صدام جاسم محمد86782222422054024

كلية االثار/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية النيل للبناتاحيائيخديجه خالد كامل جوار86792222422054028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية النيل للبناتاحيائيدعاء هالل جاسم موسى86802222422054031

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية النيل للبناتاحيائيرغد قاسم عزيز ابويد86812222422054033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57اعدادية النيل للبناتاحيائيرواء شاكر جسب تقي86822222422054036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء خير هللا صيهود عالوي86832222422054041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء راشد جابر راضي86842222422054042

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء رشيد كامل كعيم86852222422054043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب عالء ذياب علوان86862222422054056

كلية العلوم/جامعة واسط604.0086.29اعدادية النيل للبناتاحيائيطيبه عبد الحسين عبد الكريم عبد الحسين86872222422054065

كلية االعالم/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية النيل للبناتاحيائيغدير علي حسن عودة86882222422054069

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0080.00اعدادية النيل للبناتاحيائيغدير هادي علي حسين86892222422054071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية النيل للبناتاحيائيغفران رحيم مانع عباس86902222422054072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمه محمد إبراهيم جابر86912222422054081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط530.0075.71اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمه موسى عباس زويد86922222422054083
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمه هاشم سالم ناصر86932222422054085

كلية اآلداب/جامعة واسط500.0071.43اعدادية النيل للبناتاحيائيمريم غانم عويد هرد86942222422054089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية النيل للبناتاحيائيمريم ماجد ريسان منصور86952222422054090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية النيل للبناتاحيائيمها سعدون فهد داود86962222422054092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية النيل للبناتاحيائينور جبار شبوط كاظم86972222422054102

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية النيل للبناتاحيائيهاجر لطيف كوتي عليج86982222422054105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43اعدادية النيل للبناتاحيائيهدى زغير خليف حمدان86992222422054108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464.0066.29اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائياخالص حيدر زغير عبد هللا87002222422055001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر539.0077.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيامنيات علي حمادي غافل87012222422055007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيايناس محمد طعمه عبد الساده87022222422055011

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبنين رياض ساجت سفيح87032222422055016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر522.0074.57اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبنين عالء حسن محمد87042222422055020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيتقى علي حسين عباس87052222422055028

كلية الزراعة/جامعة سومر426.0060.86اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيحور اياد عبد عواد87062222422055029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيحوراء عالء حسين خضير87072222422055030

كلية العلوم/جامعة سومر633.0090.43اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيحوراء محسن محمد عطوان87082222422055032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيختام حمد هللا عويد حسين87092222422055034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيخديجه كاطع رزاق بشيت87102222422055035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر509.0072.71اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرقيه عزيز صخي نجم87112222422055040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرنا بادي رداد ظفير87122222422055041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء حسن محمد زغير87132222422055046

كلية اآلداب/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء حيدر صيهود خشان87142222422055048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء صباح دنيف راهي87152222422055050

كلية التربية األساسية/جامعة سومر562.0080.29اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء فاروق علي سلمان87162222422055051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب داود جوده جالب87172222422055058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية553.0079.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب علي طعين حسن87182222422055062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسرى علي فرهود مجباس87192222422055069

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيطيبة محمد عوده شاهين87202222422055072

كلية التربية األساسية/جامعة سومر521.0074.43اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد عطوان87212222422055078

كلية العلوم/جامعة سومر607.0086.71اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا حاشوش87222222422055080

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه صادق خالطي هفات87232222422055082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين حمزة87242222422055085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه كامل مطشر طعين87252222422055087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد رحيم غانم87262222422055088

كلية الزراعة/جامعة سومر448.0064.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد عطاء بشيت87272222422055089

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيكوثر رحيم كاظم فجر87282222422055090

كلية التمريض/جامعة البصرة675.0096.43اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيمريم رياض ميحان عبد87292222422055092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471.0067.29اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيمريم محمود شاكر مطر87302222422055094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيمنار عواد كفان فصيل87312222422055095

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائينور الهدى ميثم عزيز نعمه87322222422055102

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاجر احمد عزيز كرم87332222422055104
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر545.0077.86اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاله حسن خضير عبد87342222422055105

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيامنه امير عبد هللا مركب87352222422056003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيامنه نصيف جاسم عبد الحسين87362222422056004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيحوراء سلمان موسى علي87372222422056008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيرسل فراس ريسان سلمان87382222422056012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيفاطمه صالح نجم عبد هللا87392222422056031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر568.0081.14اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيمنال عبد الكريم شمهود يوار87402222422056034

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيمنى عواد صكر صفوك87412222422056035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائينور الهدى نعمه دخل صديج87422222422056039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيوداد جبار كتاب خطر87432222422056043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيوفاء مطر مانع مشحوذ87442222422056044

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائياخالص عجيل داود سلمان87452222422057002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائياسراء علي عبد الحسين مطر87462222422057004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائياسماء منصور حسين لطيف87472222422057006

كلية التربية/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيام البنين ساجد كريم سوادي87482222422057012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيامنه عواد حسين ناهي87492222422057013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايمان فرهود عساف مناحر87502222422057016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايه صباح حسن حميد87512222422057017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبتول فاضل عبد السادة كاطع87522222422057019

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط457.0065.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتبارك احمد حسين فنفون87532222422057024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتبارك حسين عبد زمام87542222422057025

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط458.0065.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتبارك مهدي حسن حربي87552222422057027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحوراء احمد رحم كاظم87562222422057031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحوراء عامر ناصر حسين87572222422057036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدعاء فيصل كنيدح سلمان87582222422057042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرسل حسين علوان عيل87592222422057044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرقية سالم غالي عليوي87602222422057046

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرقية نعمة عبيد هدابي87612222422057047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيريام عبد المجيد محمد غافل87622222422057050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيريام محمد جابر واني87632222422057051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء احمد عداي ثجيل87642222422057053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء جابر عودة مهذول87652222422057054

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية382.0054.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء عباس عجاج كاظم87662222422057060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء علي نهر كاظم87672222422057062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء محمد حيال مطر87682222422057065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء موسى حسين علي87692222422057067

كلية التربية/جامعة ميسان525.0075.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب حامد شندل عجيل87702222422057069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب خالد ابراهيم غافل87712222422057070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب سعد هدام طرهيل87722222422057071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب علي لفتة نذير87732222422057078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط568.0081.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيصفاء حاكم غالب كاظم87742222422057090
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط623.0089.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيصفاء ظاهر محيسن مذبوب87752222422057091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيضحى عبد الحسين شعيوط حميد87762222422057092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيضحى كريم راعي حمادي87772222422057093

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة اكرم عبد علي جخيم87782222422057098

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0073.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة حميد هدام عبيد87792222422057100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة سعد هدام طرهيل87802222422057102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة فالح عبيد سباهي87812222422057107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة قاسم كنيدح سلمان87822222422057109

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة محسن بدر راضي87832222422057113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور الهدى عماد صريح رضا87842222422057131

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور زكي عودة عبد87852222422057132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهبة جميل صياح حامد87862222422057136

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهبه حسن عطشان وهيب87872222422057137

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهبه خليل زغير جبل87882222422057138

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى صالح هادي علوان87892222422057142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط589.0084.14اعدادية الوفاء للبناتاحيائييقين عامر عودة محمد87902222422057145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية المنار للبناتاحيائيآيات رزاق عبيد سالم87912222422058001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية المنار للبناتاحيائياديان احسان عبد علي نعمه87922222422058002

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية المنار للبناتاحيائيامنه عبد الكاظم عبد هللا شالل87932222422058005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71ثانوية المنار للبناتاحيائيايمان كريم كاظم حسين87942222422058006

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية المنار للبناتاحيائيبتول عبد الرحمن عبد هللا جابر87952222422058007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية المنار للبناتاحيائيبنين جبار عبد هللا ركين87962222422058009

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29ثانوية المنار للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم موسى ارحيمه87972222422058010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية المنار للبناتاحيائيبنين فالح ريكان حمادي87982222422058011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية المنار للبناتاحيائيدعاء صباح شهاب لفته87992222422058015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية المنار للبناتاحيائيرنده عمار ضمد درويش88002222422058022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية المنار للبناتاحيائيريتاج حسين ملهاب لفته88012222422058023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية المنار للبناتاحيائيزهراء علي فاخر حميد88022222422058027

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71ثانوية المنار للبناتاحيائيزهراء فالح ريكان حمادي88032222422058028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية المنار للبناتاحيائيزينب ثجيل حميد رومي88042222422058031

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية المنار للبناتاحيائيزينب جميل ضيول جري88052222422058032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية المنار للبناتاحيائيزينب جيجان سهيل مذكور88062222422058033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية المنار للبناتاحيائيزينب ضياء ساهي جابر88072222422058034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية المنار للبناتاحيائيزينب منتظر كريم جالب88082222422058037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية المنار للبناتاحيائيزينب نعمه عبد هللا ركين88092222422058038

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29ثانوية المنار للبناتاحيائيزينب يحيى هاشم جواد88102222422058039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية المنار للبناتاحيائيساره عبد العظيم صابر حمود88112222422058042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية المنار للبناتاحيائيساره وارد فرج غيالن88122222422058043

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية المنار للبناتاحيائيسجى نبيل كاطع مخرب88132222422058044

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية المنار للبناتاحيائيسراب مهدي حنون حسن88142222422058045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية المنار للبناتاحيائيسكينه موسى عبد الكاظم احسين88152222422058046
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية المنار للبناتاحيائيطيبه محمد بشير جابر88162222422058048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية المنار للبناتاحيائيعذراء غني فرهود هايم88172222422058049

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية المنار للبناتاحيائيعذراء منتظر كريم جالب88182222422058050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية المنار للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عبد محمد88192222422058051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية المنار للبناتاحيائيلقاء طارق عبيد بريسم88202222422058054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية المنار للبناتاحيائيمروه ناظم كاظم عبود88212222422058055

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية المنار للبناتاحيائيمريم جابر داود عبود88222222422058056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية المنار للبناتاحيائيمريم خالد فرج غيالن88232222422058057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية المنار للبناتاحيائيهبه عبد االمير اشنيع مزيد88242222422058065

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائيايات فارس وارد عبد الساده88252222422059002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائيخلود محمد منهل دبيس88262222422059006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائيرسل حسين ناصر علي88272222422059007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائيفاطمه جبر صابر خضير88282222422059008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائيفاطمة هاني عبيد فرج88292222422059009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية االفق الجديد للبناتاحيائينرجس ثامر مزبان صيهود88302222422059010

كلية اآلداب/جامعة سامراء443.0063.29ثانوية النرجس للبناتاحيائيحوراء محسن حزام سموم88312222422060002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0066.57ثانوية النرجس للبناتاحيائيدعاء عالوي حسين علي88322222422060003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية النرجس للبناتاحيائيزينب غني تايه جحين88332222422060015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية النرجس للبناتاحيائيغفران محمد هادي خضر88342222422060020

كلية التربية األساسية/جامعة سومر527.0075.29ثانوية النرجس للبناتاحيائيمريم فهد خريبط سلمان88352222422060026

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية النرجس للبناتاحيائينبأ احمد صباح كاظم88362222422060028

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية النرجس للبناتاحيائينرجس هاني حاجم كعيم88372222422060030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0073.29ثانوية النرجس للبناتاحيائينور عالء عواد خريبط88382222422060031

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية النرجس للبناتاحيائييقين كاظم شوين صكر88392222422060034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية التحرير للبناتاحيائياالء حيدر حسن علي88402222422061002

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية التحرير للبناتاحيائيامنة حسين عزيز جراد88412222422061003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر475.0067.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيايات محمد كريم ضيدان88422222422061006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنت الهدى كاظم غركان جابر88432222422061009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار687.0098.14ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين بشار غميس جابر88442222422061010

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين حميد منفي جبر88452222422061011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك عباس فرحان خيون88462222422061013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك علي محسن خلف88472222422061014

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار578.0082.57ثانوية التحرير للبناتاحيائيحنين صالح عباس جلوخ88482222422061019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء علي رسن عذال88492222422061020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيدعاء جبار عواد غيالن88502222422061021

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيرملة علي جليل اكريوش88512222422061022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار524.0074.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء احسان كريم احمد88522222422061023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر520.0074.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء اسعد عبد هللا حسين88532222422061024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم زوير88542222422061025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء سعد عبد عجرش88552222422061029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء فهد ريسان فرهود88562222422061034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0080.57ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء محمد لفتة غانم88572222422061036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب رائد صبار حبيب88582222422061040

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب عالء عواد حنون88592222422061041

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب غالب حسن علي88602222422061043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيسارة ابراهيم عواد غيالن88612222422061044

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيسارة فاضل عباس هليل88622222422061045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيضحى رائد محمد فرحان88632222422061047

كلية التربية األساسية/جامعة سومر554.0079.14ثانوية التحرير للبناتاحيائيغفران صدام عبد الحسين عبد هللا88642222422061050

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيفرح علي شريف ناصر88652222422061054

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيمروة صبار حبيب جاسم88662222422061056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية التحرير للبناتاحيائينبأ محمد عودة فدعوس88672222422061057

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية التحرير للبناتاحيائينور نسام والي طشاش88682222422061060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية التحرير للبناتاحيائيهدى خالد شاكر علي88692222422061062

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية التحرير للبناتاحيائييقين حازم حسين جليخ88702222422061064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية تبارك للبناتاحيائياالء لطيف منشد رداد88712222422062001

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيايات علي جخيور جباره88722222422062002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيرحاب سدخان عبد صياح88732222422062006

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى578.0082.57ثانوية تبارك للبناتاحيائيرقيه مهند زايد هاشم88742222422062007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء عامر حامي شمال88752222422062009

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء عباس فرحان كهو88762222422062010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57ثانوية تبارك للبناتاحيائيسبأ مهند زايد هاشم88772222422062011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية تبارك للبناتاحيائيفاطمه خالد لعيبي ابراهيم88782222422062015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيفاطمه علي هاشم محمد88792222422062017

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية528.0075.43ثانوية تبارك للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد عوده88802222422062018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط600.0085.71ثانوية تبارك للبناتاحيائيمريم شالل عبد الرضا علي88812222422062020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيوصال طالب دخيل عباس88822222422062021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيبتول زكي حسين يونس88832222422063001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية االشراق للبناتاحيائيرواء اسحاق محسن عبد هللا88842222422063006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد سعدون88852222422063008

كلية العلوم/جامعة سومر621.0088.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء حيدر مهاوش عبود88862222422063009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء شوقي لعيبي حنون88872222422063012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا سالم سعيد88882222422063014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء عذاب بشاره غضبان88892222422063015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينب حيدر بجاي جاسم88902222422063017

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينب راشد موسى علي88912222422063018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينب زغير خارومي مبارك88922222422063019

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينه خالد ابراهيم صيهود88932222422063020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية االشراق للبناتاحيائيشهد باسم محمد حاجم88942222422063021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية االشراق للبناتاحيائيغفران اسماعيل سالم سعيد88952222422063026

كلية الطب/جامعة ذي قار701.00100.14ثانوية االشراق للبناتاحيائيغفران علي منور جعفر88962222422063027

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29ثانوية االشراق للبناتاحيائيكوثر واثق غياض بديوي88972222422063029
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية االشراق للبناتاحيائيوالء منجد شريف خضير88982222422063032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464.0066.29للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيآيات احمد ثامر فهد88992222422064001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0077.00للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائياسيل حسين علي تبينه89002222422064004

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء563.0080.43للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائياالء كتاب عبد رسن89012222422064005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيبنين احمد كاظم عبد العباس89022222422064007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزهراء لفته كاظم خاجي89032222422064016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزينب علي مال ياسر89042222422064019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647.0092.43للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزينب فيصل عبد االمير سرحان89052222422064020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزينب قاسم محمد تالي89062222422064021

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء587.0083.86للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزينب كريم عبد رسن89072222422064022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار555.0079.29للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزينب هشام عطيه نور89082222422064023

كلية االعالم/جامعة ذي قار429.0061.29للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيفاطمه احسان جاسم الزم89092222422064028

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0093.57للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيفاطمه فيصل عبد االمير سرحان89102222422064032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيورود شمخي جبار كاظم89112222422064036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار620.0088.57للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائييقين اركان سلمان حسن89122222422064037

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيآيات ناجي عبد هللا حسين89132222422065002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الطيبات للبناتاحيائياالء عبد الوهاب رزوقي حسن89142222422065003

كلية التمريض/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية الطيبات للبناتاحيائيامال علي حنين عنيد89152222422065005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الطيبات للبناتاحيائيدعاء محمد علي عفريت89162222422065019

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيرقية حميد ماضي عفريت89172222422065020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء جميل طاهر عوض89182222422065023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0091.71ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء حيدر غالب سعدون89192222422065026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء عدنان لفتة عودة89202222422065028

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء فيصل خير هللا مرجي89212222422065030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء قاسم محسن كنيش89222222422065031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0072.14ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء كاظم غانم محمد89232222422065032

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب رائد مطشر جواد89242222422065036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب رحيم لفتة عودة89252222422065037

كلية االعالم/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيساره طاهر حسين عطية89262222422065042

كلية االعالم/جامعة ذي قار458.0065.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيسحر صفاء بدير جاسم89272222422065044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيسراب محسن راضي منشد89282222422065045

كلية االعالم/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيشكران ناظم ريسان جاسم89292222422065046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيطيبة حسن علي علك89302222422065049

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار533.0076.14ثانوية الطيبات للبناتاحيائيعذراء حسون سباهي مطر89312222422065051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة امير فليح محسن89322222422065056

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة عدنان لفتة عودة89332222422065058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمريم مصطفى عاشور حسين89342222422065064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمنال عالء حسين ديوان89352222422065066

كلية الزراعة/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية الطيبات للبناتاحيائيموزة سعد خضير عباس89362222422065068

كلية التمريض/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية الطيبات للبناتاحيائينرجس علي رهيف جبار89372222422065070

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائينور الهدى مظفر جبار مرجان89382222422065072
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قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547.0078.14ثانوية الوالية للبناتاحيائيابرار حسن محسن علي89392222422066001

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية الوالية للبناتاحيائياسراء رزاق عبد هللا علي89402222422066005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيام البنين قصي مختار طالب89412222422066008

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات عدنان جيجان مطر89422222422066014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية الوالية للبناتاحيائيايه حسين محيسن جوده89432222422066017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيايه ضياء وحيد حميدي89442222422066018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية الوالية للبناتاحيائيايه عادل عبد الكريم نايف89452222422066019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين طاهر محيسن خيون89462222422066025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0081.29ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين عبد الحسن خير هللا عبيد89472222422066026

كلية االعالم/جامعة ذي قار465.0066.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيتبارك خلف شراد محمد89482222422066032

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيتقى فاضل كاصد مفتن89492222422066037

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيتهاني محمد مزعل جابر89502222422066038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيحميده حسين مران خميس89512222422066041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيحنين جواد ناصر غازي89522222422066043

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيحنين وليد عبد علي نوماس89532222422066044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء اسعد ثناوي فضاله89542222422066045

كلية العلوم/جامعة ذي قار654.0093.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء حيدر محسن عطيه89552222422066047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء عبد هللا نجم عبد89562222422066049

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء علي شيال جدوع89572222422066050

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيخديجه كاظم يازع دهش89582222422066055

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار573.0081.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيدعاء حيدر علوان منصور89592222422066056

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عباس محمد عبد89602222422066081

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية519.0074.14ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عقيل صالح نوري89612222422066089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء محمد حاتم عبد89622222422066097

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء يوسف جاسم جيجان89632222422066098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب عبد الحسن عباس شنيع89642222422066106

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب عقيل نونو سعدون89652222422066107

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب علي جمعه عبد89662222422066108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرضا عرمش89672222422066111

كلية اآلداب/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم عبد الحسين89682222422066112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر539.0077.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب محمد لطيف هندي89692222422066113

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيساره سالم عبيد حامد89702222422066116

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيسجى حبيب خضير سلمان89712222422066120

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار567.0081.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيسجى حسين ذياب صالح89722222422066122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0080.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيشمس محمود شاكر خضير89732222422066129

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيطيبه احمد راضي عبد89742222422066133

كلية االعالم/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيطيبه حازم كاظم فرحان89752222422066136

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار557.0079.57ثانوية الوالية للبناتاحيائيطيبه علوان محيسن خليف89762222422066140

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيطيبه مسلم طاهر حبيب89772222422066143

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر523.0074.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه حيدر غني كاظم89782222422066149

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه زكي عبد الكريم عبد الحسين89792222422066150
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار447.0063.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد الحسن شاطي89802222422066154

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه علي جبار دعيم89812222422066155

كلية االعالم/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن خضير89822222422066156

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه علي سرحان مزيعل89832222422066157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الحسين كاطع89842222422066162

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه كامل كنطار عليوي89852222422066164

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه محسن حسين عليوي89862222422066165

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيفضه شعالن عثمان ذرب89872222422066168

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيمريم حسين ساهي دحام89882222422066173

كلية االعالم/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيمريم عقيل كامل سعدون89892222422066177

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر506.0072.29ثانوية الوالية للبناتاحيائيمنار عباس رمضان سالم89902222422066181

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الوالية للبناتاحيائينبأ حسين مطير علي89912222422066188

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية الوالية للبناتاحيائينبأ محسن علي جويد89922222422066190

كلية العلوم/جامعة سومر603.0086.14ثانوية الوالية للبناتاحيائينور الهدى عماد عبد الحسين جابر89932222422066193

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية الوالية للبناتاحيائينور الهدى غالب شنان فالح89942222422066194

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية الوالية للبناتاحيائينور حيدر فائق غثيث89952222422066197

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية الوالية للبناتاحيائينور عبد الحسن لطيف غميس89962222422066198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0069.29ثانوية الوالية للبناتاحيائينور عالء صبار شريده89972222422066200

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الوالية للبناتاحيائينور عالء هاني عبد هللا89982222422066201

كلية االعالم/جامعة ذي قار481.0068.71ثانوية الوالية للبناتاحيائينورهان صالح مهدي كوكز89992222422066205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية الوالية للبناتاحيائيهاجر صالح هادي لصوص90002222422066206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية الوالية للبناتاحيائيهدى عويد كريم عليوي90012222422066209

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية الوالية للبناتاحيائيهدير كاظم مهدي محمد90022222422066210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر521.0074.43ثانوية الوالية للبناتاحيائيورود ناجي هاشم حمادي90032222422066213

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية الوالية للبناتاحيائيورود هاشم جاسم شريف90042222422066214

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيزهراء باسم محمد عنيد90052222422069001

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيزهراء محمد محسن مكطوف90062222422069004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيزينب فليح حسن حشيش90072222422069005

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيضحى طالب حاجم سلطان90082222422069006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائيطفوف حسين انعيمة عودة90092222422069007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية نبع الحياة للبناتاحيائينبأ حسين لفتة دهم90102222422069011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيخديجه عارف ذياب سلمان90112222422071003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب سلمان هاشم هالل90122222422071008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل576.0082.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب علي محمد وادي90132222422071010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية الشمم للبناتاحيائيبتول عدنان محمد كاظم حسن90142222422072002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الشمم للبناتاحيائيبتول محمود جودة مرواح90152222422072003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00ثانوية الشمم للبناتاحيائيحوراء كاطع محيسن عوض90162222422072006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43ثانوية الشمم للبناتاحيائيرسل صادق والي صبر90172222422072010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر524.0074.86ثانوية الشمم للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الغني بويج90182222422072011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار564.0080.57ثانوية الشمم للبناتاحيائيزينب عماد علوان حسن90192222422072015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية الشمم للبناتاحيائيسارة رحيم عبد وذح90202222422072016
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كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الشمم للبناتاحيائيغريبة زوير فزع خليف90212222422072021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية الشمم للبناتاحيائيفاطمة علي هادي بويج90222222422072027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية الشمم للبناتاحيائيليلى جواد شيال عذاب90232222422072029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية الشمم للبناتاحيائينبأ حيدر ناصر مفتن90242222422072031

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيام البنين شاكر طعيمه جاسم90252222422073004

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايات منصور هادي عليوي90262222422073010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايات ناصر حسين علي90272222422073011

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه سالم حاجم سلطان90282222422073014

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0076.43اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه ياسر ضايف عاشور90292222422073016

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0079.29اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبتول اسعد طعيمه جاسم90302222422073017

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين احمد علي كاظم90312222422073020

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين خضير جخم عبيد90322222422073023

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0091.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين عبد الواحد كريم زويد90332222422073024

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك ماجد عامر حاشوش90342222422073025

كلية االعالم/جامعة ذي قار537.0076.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيجمانه علي عاصي غافل90352222422073027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء قيصر شنيشل عالج90362222422073040

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء لطيف جبار اسعيد90372222422073041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدانيه علي سهيل نجم90382222422073045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء محمد خليل ياسر90392222422073046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء هشام تقي عاجل90402222422073047

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرسل رعد ناصر عداي90412222422073051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرغد سالم سعدون تسيار90422222422073052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل676.0096.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرقيه شناوه عواد محمد90432222422073054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيروان محمد علي كاظم90442222422073057

كلية التمريض/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء احمد جواد زاجي90452222422073059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى576.0082.29اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء جبار عبد حمد90462222422073064

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء عباس حسن جوالن90472222422073072

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار593.0084.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء وسام عوده حامي90482222422073084

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب قيصر شنيشل عالج90492222422073095

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب لفته حمود خلف90502222422073096

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب محمد مكطوف حسون90512222422073101

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسجى عامر جبار كاطع90522222422073107

كلية االعالم/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشاهزنان رائد عزيز طعيمه90532222422073110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشكران ماجد كاظم حمود90542222422073111

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيضحى عامر جبار كاطع90552222422073113

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيطيبه صبار واوي لعيوس90562222422073117

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعبير خماط جبار دحام90572222422073118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0073.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعذراء مؤيد يوسف غانم90582222422073119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعلياء ماجد فلحي كاطع90592222422073120

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغدير محمد شنيور حسين90602222422073123

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم حبيب ظاهر زنكور90612222422073140
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ باسم حسن فرهود90622222422073151

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ علي حسن معين90632222422073152

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينرجس شويش ناصر زاير90642222422073155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى كريم جايد جاسم90652222422073160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور جواد هلول حسين90662222422073161

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور سعد ناصر عداي90672222422073164

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهبه حميد ثامر مظلوم90682222422073169

كلية اآلداب/جامعة ذي قار562.0080.29اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهديل صباح مطر ثجيل90692222422073174

كلية اآلداب/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهند صالح وادي خرنوب90702222422073175

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيآيه صادق عبد الهادي عوده90712222422075003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائياسماء داخل عباس ديوان90722222422075004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيبنين راصد جاسم محمد90732222422075008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيرباب كريم فرحان جوده90742222422075017

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيروان عبد العزيز كاظم حمادي90752222422075020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء أحمد سعود محينه90762222422075021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء ضياء كاظم سعدون90772222422075025

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء قيس هادي هاشم90782222422075028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب عدوان محمد علي فاخر90792222422075031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب فائز سعود محينة90802222422075032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيسكينة داخل عباس ديوان90812222422075037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيشهد صكبان حسب جوده90822222422075039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه رزاق كاطع هاشم90832222422075041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه ظاهر محمد لفته90842222422075042

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيمرام وحيد محمد لفته90852222422075046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيمعصومه سالم عبد النبي مطير90862222422075049

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيندى عوده نعيم لفته90872222422075051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيندى نجم عبد هللا عباس90882222422075052

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائينرجس رعد حسن كريم90892222422075054

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71ثانوية النبوة للبناتاحيائيبنين يقضان جواد كاظم90902222422076005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية النبوة للبناتاحيائيتبارك كاظم حسين عبد90912222422076006

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية النبوة للبناتاحيائيتقوى غازي فيصل منشد90922222422076008

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية النبوة للبناتاحيائيرغد نضال عكار عبد90932222422076010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية النبوة للبناتاحيائيزهراء جبار نهيب غياض90942222422076011

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية النبوة للبناتاحيائيزهراء محسن علي حسن90952222422076013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية النبوة للبناتاحيائيزهراء مرتضى مثنى محسن90962222422076014

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14ثانوية النبوة للبناتاحيائيزهراء مسلم نايف شياع90972222422076015

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية النبوة للبناتاحيائيزهراء مطشر عبد الحسن كاظم90982222422076016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية النبوة للبناتاحيائيزينب باسم جخم ضاحي90992222422076017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية النبوة للبناتاحيائيضحى عبد العزيز هادي شريف91002222422076020

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء537.0076.71اعدادية السوق للبناتاحيائيأديان حيدر محتون علي91012222422077003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية السوق للبناتاحيائيأزهار حسن غالب فرج91022222422077004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية السوق للبناتاحيائيأسماء محمد خميس نعيم91032222422077006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0064.57اعدادية السوق للبناتاحيائيآمنه مالك حسن حسين91042222422077010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية السوق للبناتاحيائيآيات رمزي شهيد مجيد91052222422077012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية السوق للبناتاحيائيآيات ضامر ياسر مجبول91062222422077013

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار571.0081.57اعدادية السوق للبناتاحيائيآيات عقيل كاظم طاهر91072222422077016

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية السوق للبناتاحيائياالء فاضل عمران مكي91082222422077024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية السوق للبناتاحيائيالرباب عبد فياض بدر91092222422077025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية السوق للبناتاحيائيام البنين فراس عبد الكاظم جبار91102222422077028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية السوق للبناتاحيائيانوار اركان محيسن جايد91112222422077031

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية السوق للبناتاحيائيانوار عبد هللا نعيمه سويجت91122222422077032

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية السوق للبناتاحيائيبتول صباح موتان نافع91132222422077034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14اعدادية السوق للبناتاحيائيبتول مالك عطا عبيد91142222422077035

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية السوق للبناتاحيائيبدور صالح عبد مخور91152222422077036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار543.0077.57اعدادية السوق للبناتاحيائيبركات برزان عوده حسن91162222422077037

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين اركان عبد األمير نعيمه91172222422077040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين رسول عويد كاظم91182222422077043

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين عبد الهادي خليفه حنون91192222422077047

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين فاضل عمران مكي91202222422077052

كلية اآلداب/جامعة واسط475.0067.86اعدادية السوق للبناتاحيائيحال داخل كشيش خزعل91212222422077059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0071.57اعدادية السوق للبناتاحيائيحنين باقر ثامر طعيمه91222222422077060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار507.0072.43اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء خضر عوده حلو91232222422077063

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء مسلم جبار ظاهر91242222422077071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0079.29اعدادية السوق للبناتاحيائيختام سمير خضير جوده91252222422077073

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية السوق للبناتاحيائيرحمه داخل شاكر كريم91262222422077077

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية السوق للبناتاحيائيرقيه خالد عباس سعدون91272222422077079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية السوق للبناتاحيائيروان عوده عباس شنين91282222422077084

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء جمهور واشي هليل91292222422077094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء حازم فرعون حميدي91302222422077095

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحسين علي91312222422077103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء خوير كاظم جابر91322222422077104

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء سالم مطشر مطر91332222422077105

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء سلمان شناوه ياسين91342222422077106

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن حواس عبد الحسين91352222422077109

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد علي نايف91362222422077111

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عماد كاظم طاهر91372222422077113

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى515.0073.57اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء فارس عيسى كريم91382222422077115

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء فرح جبار حسن91392222422077116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء لطيف جبار وسمي91402222422077119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء لطيف عاكف فليح91412222422077120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد حميد91422222422077122

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب جعفر حسن علي91432222422077133
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب سالم جوالن مهلهل91442222422077135

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب عبد االمير كاظم محمد91452222422077136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن حسين رؤوف91462222422077137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار610.0087.14اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب علي حبيب عاكول91472222422077143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب علي عطيه حسين91482222422077145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب علي هديد خزعل91492222422077148

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب مرتضى مهدي رحيم91502222422077151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب مظفر فاضل خضير91512222422077152

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية السوق للبناتاحيائيسباء حيدر صالح داحس91522222422077158

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية السوق للبناتاحيائيسميه عماد شاكر محسن91532222422077163

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية السوق للبناتاحيائيشفاء سالم مطشر مطر91542222422077165

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية547.0078.14اعدادية السوق للبناتاحيائيشهد رياض ناصر حسين91552222422077166

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية السوق للبناتاحيائيشهد زاهد خشن خلف91562222422077167

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية السوق للبناتاحيائيضحى مسلم داخل حسن91572222422077169

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية السوق للبناتاحيائيضفاف عماد فليح شوندي91582222422077171

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية السوق للبناتاحيائيغدير مسلم داخل حسن91592222422077183

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر521.0074.43اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه حميد الزم حميدي91602222422077189

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه رائد علي حسين91612222422077190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عبد اللطيف عزيز91622222422077192

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه علي فاضل مطر91632222422077196

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه قاسم جبر خلف91642222422077197

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه محمد شاكر كاظم91652222422077198

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية السوق للبناتاحيائيفرح طعمه كريم حشيش91662222422077204

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29اعدادية السوق للبناتاحيائيفواطم رحيم محسن داخل91672222422077205

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية السوق للبناتاحيائيفواطم شاكر زبيل حمود91682222422077206

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية السوق للبناتاحيائيكوثر ساهر ثامر طعيمه91692222422077207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية السوق للبناتاحيائيلطفه حسين فهد خريبط91702222422077208

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية السوق للبناتاحيائيمالك سعد مكطوف خلف91712222422077215

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية السوق للبناتاحيائيملك باسم جابر عزيز91722222422077216

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0091.14اعدادية السوق للبناتاحيائيمنار سعد حسين ناصر91732222422077217

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية السوق للبناتاحيائيمنى احمد عتوي حميدي91742222422077219

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية السوق للبناتاحيائيموده خالد نوري فشاخ91752222422077220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية السوق للبناتاحيائينبأ سمير جبر احمد91762222422077221

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية السوق للبناتاحيائينرجس محمد عبد كاظم91772222422077224

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية السوق للبناتاحيائينور جاسم نجم عبيد91782222422077228

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية السوق للبناتاحيائينورهان حيدر محمد عبد العظيم91792222422077232

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57اعدادية السوق للبناتاحيائيهبه اياد عبود سلمان91802222422077233

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية السوق للبناتاحيائيهناء ماجد عبد الرضا حسين91812222422077239

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية السوق للبناتاحيائيهناء يوسف حسين عطيب91822222422077240

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية السوق للبناتاحيائيود فرح جبار حسن91832222422077242

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية السوق للبناتاحيائيوديان محمد ناصر روضان91842222422077243
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التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائياسيا ميثم كاطع وادي91852222422078002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيبنين عباس محمد علي داحس91862222422078004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيتبارك باسم عدنان شريف91872222422078007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيحوراء عقيل رسول عبود91882222422078010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيزهراء ذياب احمد بستان91892222422078019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر546.0078.00ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيزهراء فالح سالم لفته91902222422078020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيغصون محمد نصيف جاسم91912222422078031

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار421.0060.14ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيمكارم عزيز رسيل عبيد91922222422078034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائيمنار رشيد جخيم حسين91932222422078037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائينبأ عبد الحسين غازي كباشي91942222422078040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائييزن عوده صالح صباح91952222422078042

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتاحيائييقين محمد اليذ شريف91962222422078043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية البطائح للبناتاحيائيزهراء عباس بهلول عوده91972222422080005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية البطائح للبناتاحيائيزينب ستار جبار حمود91982222422080006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية البطائح للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا جاسم محمد91992222422080010

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية البطائح للبناتاحيائيكوثر جاسم لعيوس مريعد92002222422080011

كلية العلوم/جامعة ذي قار658.0094.00ثانوية البطائح للبناتاحيائينور ناصح عبد حسين92012222422080017

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية البطائح للبناتاحيائينوره احمد خيون سالم92022222422080018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0065.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيأديان نبيل عبد الساده يوسف92032222422083002

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار638.0091.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيآمنه احمد قاسم حمد92042222422083006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيأيات حسين عبيد راضي92052222422083008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائياخالص يحيى عوده عبد92062222422083013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائياسراء سعد قاسم جويد92072222422083018

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائياسيا باسم راشد جابر92082222422083023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائياكرام عبد الكريم عبد هللا علي92092222422083024

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيام البنين عباس عبد والي92102222422083026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيام البنين عبد الخضر عبد الرزاق بطيخ92112222422083028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبنين احمد ورد عطيه92122222422083038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر524.0074.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبنين ضياء ظاهر بغيه92132222422083042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتقوى حيدر عيدان كاظم92142222422083057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر536.0076.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتقوى رياض عبد اللطيف ناهي92152222422083058

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتقى عبد الغفار حسين نعيم92162222422083060

كلية العلوم/جامعة ذي قار637.0091.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحنين لؤي جياد صايح92172222422083067

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحنين مطر صبيح ناصر92182222422083068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار639.0091.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء حمود محمد ياسين92192222422083072

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0087.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء سعد طالب حسن92202222422083075

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين مروح كاظم92212222422083076

كلية التمريض/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء عوده محمد لهيمد92222222422083077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء كريم محمد عاشور92232222422083079

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء محمود عزيز كاطع92242222422083081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء ناظم جابر مطرود92252222422083082
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سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرتاج رائد عبد هللا مسلم92262222422083087

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرتاج عادل شعالن خلف92272222422083088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0091.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرحاب جميل ساهي عجيل92282222422083089

كلية اآلداب/جامعة ذي قار507.0072.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرقيه أحمد سالم علي92292222422083093

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرقيه علي مطلك علي92302222422083097

كلية االعالم/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيروان لقاء محمد ضاحي92312222422083106

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيريم عبد الكريم طعمه ناطع92322222422083110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء إحسان علي حسون92332222422083111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0080.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء احمد خالد هادي92342222422083112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء حسن عبد هللا جبار92352222422083116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء حمزه عبد مانع92362222422083119

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء حميد صالح مهدي92372222422083120

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء سامي حسين عليوي92382222422083124

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار515.0073.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء ستار نجم عبد92392222422083125

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء سعد طالب حسن92402222422083127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء صباح نور عبد92412222422083129

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد الرضا اعوج92422222422083133

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار437.0062.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين مفتن92432222422083140

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء عمران ياسر جابر92442222422083143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء ماجد خيون نحود92452222422083151

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء محمد خليل نعمه92462222422083153

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء محمد شاكر عواد92472222422083154

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء نجوان حسن فليح92482222422083156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء ياسين عبد العباس موسى92492222422083158

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء يحيى محمد علي92502222422083159

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب احمد طه يونس92512222422083163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب الحوراء حيدر حريز حسون92522222422083167

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عبد علي92532222422083170

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب ستار جبار حسن92542222422083175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب ستار حسين علي92552222422083176

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب شبيب سلمان خنجر92562222422083178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب صالح مهدي صالح92572222422083179

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب علي دحام صويحي92582222422083183

كلية االعالم/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب محمد عبد هللا شهد92592222422083188

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0095.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب محمد مطشر خريبط92602222422083189

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب مرتضى كريم علي احمد92612222422083191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشفاء علي ناصر حسين92622222422083208

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار523.0074.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشهد خالد طعمه فيصل92632222422083212

كلية اآلداب/جامعة ذي قار505.0072.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيصفا ابراهيم محمد عبيد92642222422083216

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيطفوف عباس خير هللا مانع92652222422083219

كلية علوم البحار/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيطيبه الزهراء تحسين عبد علي حسين92662222422083220
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيطيبه حازم جبار عباس92672222422083221

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيطيبه عادل سرحان كاطع92682222422083225

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار577.0082.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيطيبه محمد جليل وناس92692222422083228

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية537.0076.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيعذراء حازم محمد رضا92702222422083232

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيعال ميثم نور زكي92712222422083234

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيغدير علي جليل عبد علي92722222422083237

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار566.0080.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه ازهر صباح سعدون92732222422083241

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه جعفر عوده عالج92742222422083243

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه جميل خضر جبار92752222422083244

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم ثامر92762222422083247

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه خالد زيد صويفي92772222422083248

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز661.0094.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه شاكر شعالن فالح92782222422083249

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه شاكر عبد العالي عبد الحسن92792222422083250

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا مزبان صيهود92802222422083254

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه عالء الدين قاسم محمد92812222422083255

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار606.0086.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم وداعه92822222422083261

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه مهند طه دخيل92832222422083265

كلية العلوم/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه ناصر استهالك مجيد92842222422083266

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه هيثم عباس عبد الرزاق92852222422083267

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0084.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفرح علي عبد الرضا عبيد92862222422083268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0068.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفواطم منذر يسر جليل92872222422083270

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيمرام مشعل ياسر ميس92882222422083276

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ خضر هاشم راضي92892222422083289

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ عباس علي كسار92902222422083291

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الزهراء معارج رهك جاسم92912222422083296

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الزهراء يوسف شرباك حاتم92922222422083297

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى أسعد جبر وحيد92932222422083298

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى جمعه عبد وهيب92942222422083301

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الهدى وحيد عبد حمد92952222422083307

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور خضير عباس صالح92962222422083310

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر513.0073.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهبه ابراهيم عباس طربوش92972222422083317

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهدى اكرم شريف حسين92982222422083320

كلية العلوم/جامعة ذي قار642.0091.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهدى طالب مزهر عذافه92992222422083323

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار604.0086.29ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهدى علي ابراهيم خليل93002222422083324

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى565.0080.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهديل حميد حسين طعيمه93012222422083325

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهيام علي حسين جابر93022222422083327

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71ثانوية االستبرق للبناتاحيائيوالء فهد مريهج عبد علي93032222422083331

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيإيمان عبد السادة جبار حسين93042222422084003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0078.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبركات عبد وطن شلوكة93052222422084004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبلسم علي شريف محمد93062222422084006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيتبارك عبد القادر كاظم حسيه93072222422084007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء محسن شعير عبد الحسن93082222422084008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط569.0081.29ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء ياسر علي فهد93092222422084009

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيرقية رزاق عبادي جاسم93102222422084011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الضفاف للبناتاحيائيرملة كريم جاسم ياسين93112222422084012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيروان مهدي صالح نعمة93122222422084013

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء حاتم كاظم عدوان93132222422084014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسارة عبد الرحمن صبيح عبيد93142222422084020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيشهد كامل ثامر عنبر93152222422084022

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمة حميد جعفر فياض93162222422084025

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمة كامل عبد الكريم ناصر93172222422084026

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمعصومة كامل فرحان معارج93182222422084027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار638.0091.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائينبأ رزاق عبادي جاسم93192222422084028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهاجر جميل عناية كريمد93202222422084030

كلية التربية األساسية/جامعة سومر517.0073.86اعدادية القوارير للبناتاحيائياسراء حاتم ياسر فليح93212222422085005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيانوار اكريم دفار عويد93222222422085009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيانوار محمد محسن جخير93232222422085010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر487.0069.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيبشرى كريم دينار محمد93242222422085012

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين شاكر دينار محمد93252222422085015

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء صباح حذيه كطل93262222422085021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوريه زويد خليف ايدام93272222422085023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0074.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء رائد حمد هللا حلو93282222422085030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء رضا نعيم محمد93292222422085031

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب ابراهيم حمود جبر93302222422085037

كلية العلوم/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب علي عياي مانع93312222422085041

كلية التربية األساسية/جامعة سومر536.0076.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب محمد صالح عبد93322222422085044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيسجى محمد خضر ارحيم93332222422085047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيسحر ساجت نعيم عصيد93342222422085048

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط567.0081.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيسكينه عذيب غياض رحيل93352222422085049

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيسناء محسن دعين مهاوش93362222422085050

كلية اللغات/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيغدير مصطفى حذيه كطل93372222422085054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه حسين علي منصور93382222422085056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468.0066.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه كتاب خيون فليح93392222422085064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار553.0079.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيكلثوم ناصر حسين منصور93402222422085067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيكوثر سلمان محمد علي93412222422085068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيكوثر عبد النبي خضر جبار93422222422085070

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيكوثر علي مطشر كاطع93432222422085071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيمنار فؤاد عنبر ساجت93442222422085077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيمها فاضل خليف حمد93452222422085079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيندى احمد موحان داود93462222422085082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية القوارير للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسن رسن كمر93472222422085084

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية القوارير للبناتاحيائينور علي مريان اسعيد93482222422085086
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيهند ناصر جابر مسير93492222422085091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية القوارير للبناتاحيائييسرى عباس طالب كريم93502222422085092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00اعدادية القوارير للبناتاحيائييقين ستار فياض دفش93512222422085093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية االحسان للبناتاحيائياستبرق جبار عبد ناصر93522222422086004

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية االحسان للبناتاحيائياالء عدي عبد جاسم93532222422086005

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية االحسان للبناتاحيائياية صباح شهد حسن93542222422086008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية االحسان للبناتاحيائياية نوري صبيح عودة93552222422086009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية االحسان للبناتاحيائيتبارك يوسف محيسن عامر93562222422086011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00ثانوية االحسان للبناتاحيائيجنات كاظم حسان عاجل93572222422086012

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية االحسان للبناتاحيائيذكرى كريم جبار عبودي93582222422086015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية االحسان للبناتاحيائيزهراء رزاق عطشان مجيد93592222422086017

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء562.0080.29ثانوية االحسان للبناتاحيائيزهراء شاكر مزهر حسون93602222422086018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية االحسان للبناتاحيائيفاطمة سالم جخيور نايف93612222422086034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية االحسان للبناتاحيائينبأ أمجد صالح حمادي93622222422086039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575.0082.14ثانوية االحسان للبناتاحيائينبأ محمد كاصد رويس93632222422086041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيبنين سلمان حنون يونس93642222422087006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين زايد خالف93652222422087008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيحوراء كريم عبد هللا عباس93662222422087009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيرباب مهداوي حسين محمد93672222422087010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيرضاء فؤاد سمير جبار93682222422087012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيرواء عبد االمير خفيف شدود93692222422087013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيزهراء عطيه عاتي عودة93702222422087016

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيزينب سمير محمد شنشول93712222422087020

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيزينب كريم عبد هللا عباس93722222422087022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيطفوف علي خنوبه محمد93732222422087024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0070.57ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيغصون هيثم علي غانم93742222422087026

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيغفران رمضان جاسم منصور93752222422087027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيفاطمه حامد عوض زياره93762222422087028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيفاطمه عباس داخل كاظم93772222422087031

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيفاطمه عماد عطا صالح93782222422087032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيكافي علي شراد مرسول93792222422087034

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيمريم صباح عبد الزم93802222422087038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيمعصومه علي عباس غضبان93812222422087039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائييسرى مهدي عرنوص عبد هللا93822222422087049

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0088.86ثانوية االعمار للبناتاحيائيامنه مصطفى حسن كزير93832222422089002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية االعمار للبناتاحيائيانوار حمد وداعه صحن93842222422089003

كلية االثار/جامعة الكوفة435.0062.14ثانوية االعمار للبناتاحيائيايمان عوده عجيل منصور93852222422089004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية االعمار للبناتاحيائيايمان منخي جبر مهاوش93862222422089005

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية االعمار للبناتاحيائيبتول يعقوب يوسف فرحان93872222422089007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57ثانوية االعمار للبناتاحيائيرغد حمد علي جبر93882222422089010

كلية اللغات/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية االعمار للبناتاحيائيزمن عوده عجيل منصور93892222422089011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية االعمار للبناتاحيائيزينب صالح ياسر فزع93902222422089012

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية االعمار للبناتاحيائيزينب علي ثجيل منصور93912222422089013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية االعمار للبناتاحيائيشكحه عطوان والي ضيدان93922222422089015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر518.0074.00ثانوية االعمار للبناتاحيائيفاطمه راشد عايد سليمان93932222422089017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية االعمار للبناتاحيائيفاطمه رحيم سالم محمد93942222422089018

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية االعمار للبناتاحيائيفاطمه محمد نعيم عطشان93952222422089021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية االعمار للبناتاحيائيمنار حمد وداعه صحن93962222422089026

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية االعمار للبناتاحيائيمنى طالب رزيج عطشان93972222422089028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى573.0081.86ثانوية االعمار للبناتاحيائيهند بشير سعود محسن93982222422089029

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار458.0065.43ثانوية الجنات للبناتاحيائيايات نزار عبد الحسين راضي93992222422090004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية الجنات للبناتاحيائيبنين سعد صكبان سويج94002222422090006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار519.0074.14ثانوية الجنات للبناتاحيائيبنين مهدي عبد االمير محمد94012222422090009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار513.0073.29ثانوية الجنات للبناتاحيائيحوراء علي خريبط عاجل94022222422090014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية الجنات للبناتاحيائيدعاء حسين رزاق شالل94032222422090018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر510.0072.86ثانوية الجنات للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم يوسف خنجر94042222422090023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية الجنات للبناتاحيائيرنا منذر محسن عليوي94052222422090026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية الجنات للبناتاحيائيزهراء محمد زغير حسين94062222422090036

كلية الزراعة/جامعة القادسية426.0060.86ثانوية الجنات للبناتاحيائيطيبه حسين عبد النبي عبد علي94072222422090048

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية الجنات للبناتاحيائيغدير مزهر شريف نايف94082222422090051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الجنات للبناتاحيائيفاطمه بدر خصاف عباس94092222422090052

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية الجنات للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد الزهره صابر94102222422090054

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية الجنات للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم عبود94112222422090055

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الجنات للبناتاحيائينور حيدر كريم محمد علي94122222422090059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية الشهيد زامل الرميض للبناتاحيائيافراح جميل خزعل بدر94132222422094001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الشهيد زامل الرميض للبناتاحيائياالء ورد محمد مونس94142222422094002

كلية التربية/جامعة ميسان536.0076.57ثانوية الشهيد زامل الرميض للبناتاحيائيعهود وليد فاخر مطشر94152222422094011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية الشهيد زامل الرميض للبناتاحيائيفاطمه طالب عابر فرعون94162222422094014

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيابرار صباح عبد الحسن جياد94172222422095001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيبنين علي حسين داخل94182222422095002

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيتبارك احمد حسيب كاظم94192222422095003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى692.0098.86اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيحوراء سعد ناصر سلطان94202222422095005

كلية الطب/جامعة كربالء701.00100.14اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيحوراء علي فهد عبد هللا94212222422095007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيريم شفيق عبد الحسن فشاخ94222222422095009

كلية العلوم/جامعة سومر613.0087.57اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء بالل علي سلمان94232222422095010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء حسن جواد عذاب94242222422095011

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء حميد فزاع جراد94252222422095012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد ثويني يازع94262222422095014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء عطشان حيذور عطشان94272222422095015

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء محمد اشتيت خضير94282222422095017

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العكار لفته94292222422095018

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم منشد94302222422095019
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيزينب رياض جاسم فاضل94312222422095020

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيسمية ناظم خميس ذياب94322222422095022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيطوعه عقيل ناصر دفتر94332222422095023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيغسق خالد خضير عباس94342222422095024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عباس حسن عيسى94352222422095027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيفاطمه وائل ريسان قاسم94362222422095029

كلية العلوم/جامعة واسط614.0087.71اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيفرح قاسم محمد جبار94372222422095030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيمالك فليح صخي جار هللا94382222422095031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0093.43اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيمنار رياض بشير حامد94392222422095032

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الكنز النموذجية للبناتاحيائيهبة هللا صباح حسن شهد94402222422095034

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية المرفأ للبناتاحيائياسراء حسين علي سوادي94412222422096001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية المرفأ للبناتاحيائيامل باسم عاجل حسين94422222422096002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر515.0073.57ثانوية المرفأ للبناتاحيائيامنه جمال موسى عمير94432222422096003

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية المرفأ للبناتاحيائيحقوق حسن علي طالب94442222422096009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزهراء سليمان حنين بنوش94452222422096014

كلية العلوم/جامعة المثنى604.0086.29ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزينب جاسم حسن خضير94462222422096016

كلية االعالم/جامعة ذي قار430.0061.43ثانوية المرفأ للبناتاحيائيغفران مطشر لهمود بوري94472222422096022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0065.57ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه هادي جويد معن94482222422096023

كلية التربية/جامعة ميسان557.0079.57ثانوية المرفأ للبناتاحيائيمروة حسن علي مطير94492222422096024

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية المرفأ للبناتاحيائيمريم حسن علي مطير94502222422096025

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيابرار علي كاظم غضيب94512222424001002

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياديان احمد عبد الحسين طليب94522222424001003

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياديان اسعد علي صالح94532222424001004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.5295.93ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياديان محمد هاشم محمد94542222424001006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياسماء رحيم خضير خليفة94552222424001008

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.3693.48ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيافياء جعفر ناصر حسين94562222424001009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار685.0097.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياالء علي ياسر حمد94572222424001010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيام البنين علي عباس عبد94582222424001012

كلية الطب/جامعة ذي قار703.64100.52ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايات حيدر عودة حسين94592222424001013

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايات سامي عبد الكاظم لفلوف94602222424001014

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0095.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايات عادل فاروق رؤوف94612222424001015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايات مجيد جاسم جودة94622222424001016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين طاهر حسن94632222424001021

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك رامق يوسف عزيز94642222424001022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك شامل سليم بريس94652222424001023

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك عمار عزيز حمزة94662222424001025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك قائد جميل علي94672222424001026

كلية اآلداب/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك ناظم محمد مرواح94682222424001027

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك هيثم عبد خلف94692222424001028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتغاريد عبد العباس جابر مشكور94702222424001029

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0498.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتقى ناجي فيصل جهاد94712222424001032
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قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيجمانة شمم ياسين خضر94722222424001033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء سلمان خلف ايدام94732222424001035

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء طالب علي طاهر94742222424001036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.4498.63ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيدر عبد الحكيم جواد علي94752222424001038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيدعاء رسول حسن عليوي94762222424001039

كلية الطب/جامعة بغداد711.52101.65ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيدينا نصير حمدان هاشم94772222424001041

كلية التمريض/جامعة ذي قار683.0097.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيدينا يحيى مهدي مسير94782222424001042

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرانيا فراس عزيز حمودي94792222424001043

كلية الطب/جامعة الكوفة713.04101.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرتاج ثائر جبار حيال94802222424001044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرقية بلسم كريم سمير94812222424001046

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0094.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرند حامد بدر كاطع94822222424001047

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.9696.28ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيروان حسن علوان عبد الرضا94832222424001048

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيريان مظفر ياسر احمد94842222424001049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء امير جواد كاظم94852222424001052

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء انور ياسين قاسم94862222424001053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس توفيق صخي94872222424001055

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبود عواد94882222424001058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان هاشم عبد94892222424001059

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جبر عواد94902222424001060

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي خالد حسن94912222424001062

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبيد والي94922222424001063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محمد سالم94932222424001064

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار574.0082.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم كريم94942222424001066

كلية التمريض/جامعة ذي قار677.0096.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء همام عزيز سليمان94952222424001069

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى665.0095.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد كوني عبود94962222424001070

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب باقر فاخر وليد94972222424001071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب بلسم كريم سمير94982222424001072

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب ثامر جابر محمد94992222424001073

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب جبار محمد كطاع95002222424001074

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب حسين محسن عبد الرزاق95012222424001075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر شناوه جاسم95022222424001076

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب عباس طالب مغامس95032222424001078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب علي محسن حاوي95042222424001079

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمد سليم95052222424001080

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب قدوري حسين برغش95062222424001081

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب نزار موسى عيسى95072222424001082

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينة فاضل جواد جهاد95082222424001083

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينة كفاح قيس هاشم95092222424001084

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسارة حكمت رمضان فوزان95102222424001085

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0887.15ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسارة صالح مهدي حمد95112222424001086

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره عبد الرضا ميس ذبيح95122222424001088
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قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار685.0097.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيشروق عباس نجم عبيد95132222424001094

كلية الطب/جامعة النهرين704.84100.69ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيضي الزهراء طالب مهاوش جالب95142222424001096

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيطيبه ايوب كاظم عودة95152222424001097

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيطيبه علي جبر عزيز95162222424001098

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيعبير صادق عذاب ردام95172222424001099

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيغدير يحيى حمدي فاضل95182222424001100

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين محبس دفار95192222424001101

كلية الطب/جامعة ذي قار701.68100.24ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء زكي ناجي ياسر95202222424001102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي حنون مران95212222424001105

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة فراس محمد خزعل95222222424001106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم عبيد عباس95232222424001107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0895.30ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مطر عطب95242222424001109

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جمعه فليح لفته95252222424001110

كلية الطب/جامعة بغداد709.52101.36ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عطية غافل95262222424001111

كلية الطب/جامعة ذي قار702.12100.30ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير خضير حسن95272222424001112

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد يدام منهي95282222424001114

كلية العلوم/جامعة ذي قار674.5296.36ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه يونس عطيه كامل95292222424001115

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر هادي سلمان95302222424001118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم عايد جياد جاسم95312222424001119

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم عباس محمد كريم95322222424001120

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.2897.90ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمسرة فؤاد كاظم مطلك95332222424001124

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنار اياد كاظم عنايه95342222424001126

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار494.0070.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنار عباس محمد كريم95352222424001127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار649.0092.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمناسك حسن حبيب اسماعيل95362222424001128

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمهجه ماجد كاظم سلمان95372222424001129

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمينا حمزة جبار حنون95382222424001130

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر خضير شريده95392222424001131

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينبأ عمر فهد عوده95402222424001132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد شراد حساني95412222424001133

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد الرزاق صالح عبد الهادي95422222424001136

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.7295.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى صادق جبر عزيز95432222424001139

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور جمعه فليح لفته95442222424001143

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور عادل رزاق هاشم95452222424001145

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر رافد محمد منخي95462222424001147

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر ستار جبار عبد هللا95472222424001148

كلية الطب/جامعة ذي قار709.00101.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر صالح ناصر جابر95482222424001149

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهبة خلدون محسن جبار95492222424001150

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى ضياء عواد والي95502222424001152

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهديل احمد كريم غالي95512222424001153

كلية الطب/جامعة ذي قار698.8899.84ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيود قاسم جاسم دخيل95522222424001154

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيياسمين كاظم لفته شهد95532222424001155
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.3696.48ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائييقين عالء حاتم حسن95542222424001156

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائييقين غني عبد الرحيم حسن95552222424001157

كلية التربية األساسية/جامعة سومر526.0075.14اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائياسماء احمد مهاوش زغير95562222424002003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية579.0082.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيالزهراء سعد شنيت عبد هللا95572222424002007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0069.00اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيبتول عامر هالل حرب95582222424002008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0088.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيبنين علي كاظم الزم95592222424002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر480.0068.57اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيبنين فوزي حواس كريم95602222424002012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار546.0078.00اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيبنين كامل هالل حرب95612222424002013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0081.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسن وحيد95622222424002014

كلية االثار/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيتبارك نجاح هادي جبر95632222424002015

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم560.0080.00اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيجمانه عمار عبد الجبار حسن95642222424002016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيحوراء كاظم هالل حرب95652222424002018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيحوراء محسن زغير لفته95662222424002019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين نجم عبد هللا95672222424002020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيرقيه وقاص سعد عبد الرضا95682222424002022

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل عليوي خريبط95692222424002027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيزهره حسين فيصل جابر95702222424002029

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عبيد دخيل95712222424002031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم عبد االمير محمد95722222424002033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيسجا جاسم محمد زامل95732222424002035

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيسجى حمدان شجر صحن95742222424002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء448.0064.00اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيضحى جاسم محمد زامل95752222424002038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيطيبه صالح مهدي صبح95762222424002039

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيغدير كريم عواد حامد95772222424002043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم نجم فرهود95782222424002044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان526.0075.14اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح صالح دحام95792222424002046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيمريم احمد مجيد خليف95802222424002050

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين664.0094.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائيمها احمد يوسف يعكوب95812222424002051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائينجالء ناجي اسماعيل كعيم95822222424002053

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائينرجس محمد ابراهيم نعمه95832222424002054

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى سالم كاظم عبيد95842222424002055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائينور علي شخير هويدي95852222424002056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائينور مجيد زويد مرز95862222424002057

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائينور ناجي اسماعيل كعيم95872222424002058

كلية االعالم/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية االضواء االهلية للبناتاحيائينوره كريم ناصر شاتي95882222424002059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيابتهال جمال ونان نيس95892222424003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط619.0088.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائياسراء غني شمخي جابر95902222424003007

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيامنه جاسم صويح حسون95912222424003009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيامنه مخيلف حميد صفر95922222424003010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايات رزاق طاهر عبد الحسين95932222424003012

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايات عواد ثجيل شامي95942222424003013
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايه حامد شعيع عبد هللا95952222424003019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايه رحيم حسين عطيه95962222424003020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايه فرحان جياد عبد95972222424003021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبتول عباس كريم كشاش95982222424003023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنت الهدى خيري عذاب هدام95992222424003024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتهاني عبيد حسن فزع96002222424003037

كلية التمريض/جامعة كربالء674.0096.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء احمد عماد عبد العباس96012222424003041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط582.0083.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء حامد مظلوم حسون96022222424003042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء حسين حسن زغير96032222424003043

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى587.0083.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء فرحان حياوي حمود96042222424003046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء فضيل شيال حمادي96052222424003047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء قيس كاظم محمد96062222424003048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيحوراء ناظم داود زاهي96072222424003049

كلية التربية األساسية/جامعة سومر520.0074.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيخديجه حمد هللا عبيد هدابي96082222424003051

كلية التربية/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيرغد حسن عبد هللا حلو96092222424003059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط603.0086.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيرقيه حاكم محمد طرهيل96102222424003060

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيروان حسين داود طرهيم96112222424003063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الكريم بعيوي96122222424003066

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل محمد ساجت96132222424003069

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء جوده هميم ياسر96142222424003071

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء حامد راضي نعمه96152222424003073

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد عون96162222424003074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد حميد حمد96172222424003076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء سامي شيحان هريس96182222424003078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء عبد القادر عبد الكاظم مهوس96192222424003079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء عطيوي راشد حسوني96202222424003083

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء علي غازي تومان96212222424003085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء مذبوب هول عاجل96222222424003087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء ناظم عزيز فيصل96232222424003089

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب اسعد قاسم جبر96242222424003090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب حميد عزيز عاجل96252222424003092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب ستار بالسم سعدون96262222424003095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب صالح عوده مهذول96272222424003097

كلية التربية األساسية/جامعة سومر533.0076.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب عبد الخضر وطن عبد96282222424003100

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط638.0091.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب عيسى خضير محمد96292222424003102

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب محمد جابر دحدوح96302222424003107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب محمد كامل مكطوف96312222424003108

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب مهدي زويد غالي96322222424003109

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينه طاهر شريف نوام96332222424003111

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيسكينه كاتب بهلول حمدان96342222424003113

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيسنود فهد جريو بطلي96352222424003118
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيشيماء عماد ابو الشون ذباح96362222424003120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيطفوف قاسم صياح حمود96372222424003123

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيطيبه ساجد كريم ابراهيم96382222424003124

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيعذراء عادل زامل نحوي96392222424003126

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيغدير جواد كاظم عصواد96402222424003128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0081.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيغدير حبيب محمد راضي96412222424003129

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد راضي فليح96422222424003134

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0072.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد علي ناصر96432222424003136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه حاكم جبير عويد96442222424003139

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه خلف زويد غالي96452222424003142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه رائد عبادي ناصر96462222424003143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط583.0083.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم عجيل عباس96472222424003144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط607.0086.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد هادي كريم96482222424003151

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه ناجح مايع كرم96492222424003153

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفردوس محمد عبد هللا خليف96502222424003158

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيكوثر هادي حسوني محي96512222424003162

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيليلى هداب ثجيل علي96522222424003163

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط633.0090.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيمريم جبار عبد جابر96532222424003164

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيمريم جميل موسى عبد96542222424003165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ حازم عبد حزام96552222424003168

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ خالد لفته كشيش96562222424003169

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ رياض طالب حميد96572222424003170

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ علي يونس حميد96582222424003171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط584.0083.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ قاسم عبد الخضر منصور96592222424003172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ ماجد كاطع عبد هللا96602222424003174

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينرجس حامد خشان علي96612222424003176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط586.0083.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينرجس ساجت كريدي فرهود96622222424003177

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينور علي حسين كريم96632222424003184

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيهاجر هادي عويد كاظم96642222424003188

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيهبه صالح مرزوق مشاي96652222424003190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيهبه محمد شعيع عبد هللا96662222424003191

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيوسن صادق خشان علي96672222424003194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيوالء مدلول غزاي ثجيل96682222424003196

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائياديان حسين محسن فياض96692222424004003

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار428.0061.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائياديان عبد االمير حسن خضر96702222424004004

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائياديان ياسر جاسم ناصر96712222424004005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيايثار عوده ياسين عوده96722222424004012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيايه ضياء عبد الهادي رشاك96732222424004014

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيبتول عبد الحسن نايف حسن96742222424004017

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيبنين نعيم صاحب عبد هللا96752222424004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار508.0072.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك عماد عبد الساده شمخي96762222424004028
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود عبد الرضا عوده96772222424004030

كلية الزراعة/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيتيراج باسل مجيد سراج96782222424004031

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيجمانه تحسين علي محمد96792222424004032

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيجنات كريم خليف مجيرخ96802222424004033

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيحنين حسين قاسم مزعل96812222424004035

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء عادل ابراهيم حسين96822222424004038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل نعيم خضير96832222424004039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار642.0091.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء عالوي حسن علي96842222424004040

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0065.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء علي محمد راضي96852222424004041

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء ماجد عبد الرضا كاظم96862222424004044

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيروان نزار دبي ناصر96872222424004052

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيريام رشيد حميد جبر96882222424004053

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية624.0089.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان رشاش خيون96892222424004055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد كريم محمد96902222424004056

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0084.29ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد كاطع خليوي96912222424004057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء امجد حميد ساير96922222424004058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء صاحب شناع لفته96932222424004061

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل نعيم خضير96942222424004066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم خضر عاجل96952222424004072

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0061.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر خالد غني96962222424004077

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان عزيز يوده96972222424004081

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين حميد96982222424004087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم خضر عاجل96992222424004088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب مثابر صبار مناحي97002222424004091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عكله سرهيد97012222424004092

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزينه حسين جوده مطلك97022222424004093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيسجى هادي جميل ضايف97032222424004099

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيسدن عبد الكريم علي جياد97042222424004100

كلية االعالم/جامعة ذي قار447.0063.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيسرى خالد سعود هادي97052222424004101

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيسكينه عباس بديوي ضهد97062222424004102

كلية االعالم/جامعة ذي قار463.0066.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيسهى جبار جاسم رويهي97072222424004103

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيشجن حسين عبد الحسن منخي97082222424004104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيشمس عبد الوهاب رزاق لعيوس97092222424004105

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيطيبه عقيل فليح جراد97102222424004108

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيعذراء حسن غازي عبد97112222424004109

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى544.0077.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيعذراء عقيل جبير عبد الحسن97122222424004110

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيعال حيدر كامل سرحان97132222424004111

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار489.0069.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه جودت كاظم داخل97142222424004117

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار525.0075.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين فاخر لفته97152222424004118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض كاطع رديني97162222424004119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيكوثر جعفر علي لطيف97172222424004128
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم سعد اوحيد فرهود97182222424004132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عادل نعيم عباس97192222424004133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى551.0078.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا حميد97202222424004134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الكاظم لجالج97212222424004142

كلية االعالم/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائينور علي عذاب كاطع97222222424004144

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائينوره خالد عزيز صيوان97232222424004146

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيهدى محمد سعدون فجر97242222424004154

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيهناء حمادي طعيمه معله97252222424004155

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيوهج اسعد جاسم ثامر97262222424004157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيياسمين كاظم صكر ياسر97272222424004159

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائييقين ريحان محيسن خليف97282222424004162

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائييقين محمد جباري مطر97292222424004164

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم وحيد97302222424005009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية615.0087.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء رزاق كريم عبد العزيز97312222424005012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيذكريات بدر ناصر شريف97322222424005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار519.0074.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد هليل ناهي97332222424005019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء بدر علي جبر97342222424005020

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد حسين خليف97352222424005026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء شعبان محمد عبد العال97362222424005027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جياد شاكر97372222424005032

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء علي هاشم فنيطل97382222424005034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0069.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جليل هاشم97392222424005036

كلية العلوم/جامعة المثنى587.0083.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد مزهر مطرود97402222424005038

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم رمضان ياسر97412222424005039

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب عبد هللا جبار كوين97422222424005042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيساره مهدي صالح جبر97432222424005046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى سعد عزيز جواد97442222424005047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسميه ناصر علي نجم97452222424005049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشهد علي هاشم رهيف97462222424005052

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0081.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعبير محمد علي فرج حرجان97472222424005054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغدير علي كاظم غانم97482222424005055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم رشيد مجيد97492222424005056

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه تحسين علي عتوي97502222424005057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين غافل عوده97512222424005058

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد الرزاق دخان97522222424005060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي97532222424005063

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي صالح جبر97542222424005064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر موحان عواد97552222424005065

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء553.0079.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيليليان علي ناجي جبر97562222424005070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء منذر جواد هويل97572222424005071

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم حسين قاسم هجر97582222424005072
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمسار محمد حسن حريز97592222424005074

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمالك مهدي رزيج جابر97602222424005076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمالك مهدي صالح جبر97612222424005077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار حسين عباس رحيم97622222424005078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.20100.31ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينبأ سعود شعالن عوده97632222424005083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينبا جعفر محسن عاصي97642222424005084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور الزهراء احمد حسن جوني97652222424005085

كلية القانون/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور حميد غضبان جيثوم97662222424005088

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور علي كاظم غانم97672222424005089

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائييقين اسعد ريسان حسن97682222424005094

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان عبد هللا سلطان97692222424006001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الحسن عليوي97702222424006004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين مجيد عبد هللا97712222424006005

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار686.0098.00ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيزهراء مشتاق طعمة نعيس97722222424006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيسفانه حاتم جلود جليخ97732222424006012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي سالم عبد97742222424006017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيأيات حسين شنان محسن97752222424007003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيأيالف علي حسين عبيد97762222424007006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياسيل خضير كريم ناهي97772222424007010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار637.0091.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيانعام كريم علي ضاحي97782222424007011

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيانفال علي سعيد سالم97792222424007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات حسين عطيه جحيل97802222424007013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات محمد ارزوقي عبيد97812222424007014

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.2098.89ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايالف محمد محسن عزيز97822222424007015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين علي حميد خضير97832222424007021

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيجنات محمد ارزوقي عبيد97842222424007026

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء باسم بداوي عجالن97852222424007027

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم صبيح97862222424007028

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين عجيل عوفي97872222424007029

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار647.0092.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء راجي ناصر بداي97882222424007030

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار577.0082.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيدعاء جبار علي بندر97892222424007033

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيديما محمد ساجت حسين97902222424007035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرباب علي موسى خلف97912222424007036

كلية التمريض/جامعة ذي قار677.0096.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرتاج محمد موازي عبد97922222424007037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرنيم احمد موازي عبد97932222424007041

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيروان مشتاق طالب خضر97942222424007043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرونق حبيب كاظم كليل97952222424007044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء أياد جبار موسى97962222424007045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى638.0091.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان نجم عبد97972222424007046

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم كامل عزيز97982222424007049

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حاكم عبد الواحد حسين97992222424007050
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين محيل راضي98002222424007051

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم محمد98012222424007052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس حنيش98022222424007054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء رافع محسن علوان98032222424007055

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء ساجد حميد وارد98042222424007059

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء سامح عبد عذيب98052222424007060

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل اسماعيل حميد98062222424007062

كلية التمريض/جامعة كركوك677.0096.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل ناصر طه98072222424007063

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار437.0062.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم سرحان سهل98082222424007066

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان جليل راضي98092222424007067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان ضايف شلش98102222424007068

كلية الطب/جامعة ذي قار705.00100.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي سعيد سالم98112222424007071

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار مهدي نور98122222424007072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار ياسر سلطان98132222424007073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد جواد كاظم98142222424007074

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء مالك ابراهيم حسين98152222424007076

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار542.0077.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد الويح اجحيل98162222424007077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء مظفر بدري اسود98172222424007078

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم وحيد عبد98182222424007081

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عزيز جاسم98192222424007084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب احمد كاظم حداوي98202222424007085

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد ياسين98212222424007086

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب جبار عجيل خليف98222222424007087

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب خالد علي كريم98232222424007089

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب رزاق هادي شمخي98242222424007090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح لفلوف اليذ98252222424007093

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب علي شاكر شياع98262222424007097

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين سلطان98272222424007098

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0093.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب علي علي هاشم98282222424007099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب عواد فليح ناهي98292222424007100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كريم عطي98302222424007102

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينه كاطع خوير ساجت98312222424007103

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسجى محمد جبار خوين98322222424007105

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسحر شهيد كريم زاهي98332222424007106

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسرى جاسم محمد فيصل98342222424007108

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسلسبيل كاظم محمد والي98352222424007109

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسما جمال عبد فهد98362222424007110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشمس احمد سمير مهدي98372222424007111

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد جاسم ياسر حسين98382222424007113

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشيراز مكي راجي سرحان98392222424007115

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيضحى عباس خليل زاير98402222424007116
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0089.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه سالم رضيوي خضير98412222424007118

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه عواد عبد الكاظم فرحان98422222424007119

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيعذراء جبار جبر حمود98432222424007120

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد االمير ماضي مبارك98442222424007121

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير ثامر عبد عبد هللا98452222424007122

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير عباس نعيم عالوي98462222424007123

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير عناد حزام عكيلي98472222424007124

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير فراس صالح عبد العزيز98482222424007126

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير يوسف جرس عائد98492222424007128

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه أديب عزيز الويح98502222424007130

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد جبار ياسر98512222424007131

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مهدي نعمة98522222424007133

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه خير هللا حسوني ظاهر98532222424007134

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد داخل علي98542222424007135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس علوان سيد98552222424007139

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عويد جعفر98562222424007141

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين شرامه98572222424007142

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن احميد98582222424007144

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم احمد كاظم98592222424007146

كلية التمريض/جامعة ذي قار669.0095.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد سعيد صبر98602222424007147

كلية اآلداب/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن جواد98612222424007150

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد غضبان كزار98622222424007151

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر علي منيخر جساب98632222424007156

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0079.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد علي ياسين داخل98642222424007157

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمروة باسم اعمير ابراهيم98652222424007158

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم أسعد علي عفات98662222424007160

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم اياد بداوي عجالن98672222424007161

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم رائد حسين جليخ98682222424007162

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم عبد االمير اعمير ابراهيم98692222424007163

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم عزيز كامل فزاع98702222424007165

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم عزيز نعمه عزيز98712222424007166

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم عيسى عبد عبيد98722222424007167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد حسن نعيمه98732222424007169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد العباس رداد98742222424007170

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم موفق ذياب حسين98752222424007171

كلية التمريض/جامعة تلعفر644.0092.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمالك موسى محمد هالل98762222424007172

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنار عباس خشان حسن98772222424007173

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنار محمد لفته الجبل98782222424007174

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس سعد عبيد شمخي98792222424007177

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0093.71ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء باقر عبد الحسين هاشم98802222424007178

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0076.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد هللا شريف حسين98812222424007180
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كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي فليح جوده98822222424007181

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى مظفر رزاق حياوي98832222424007183

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى منخي عصواد ياسر98842222424007184

كلية التمريض/جامعة ذي قار675.0096.43ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور حسن سعار حميدي98852222424007185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور مهند شريف محمد98862222424007188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهاجر نعيم كاظم الكوط98872222424007192

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائييقين كريم علي عويد98882222424007198

كلية التمريض/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائييقين واثق طالب خضر98892222424007199

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيآيه امجد صبار خضير98902222424008001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيازل نجم سلمان شمخي98912222424008004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيازهار عبد محمد داخل98922222424008005

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياستبرق وارد حمود كريم98932222424008006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر علي نزال98942222424008010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيامل مراد جابر فيصل98952222424008013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيامنة قحطان عبد الجبار كاظم98962222424008015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيانتصار وسام مصيجر خيون98972222424008016

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات صالح مهدي عبد98982222424008020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات عبد االئمة مهدي يونس98992222424008021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياينور صارم محمود جواد99002222424008027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايه احمد ياسر عزيز99012222424008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايه جميل موحان جاسم99022222424008029

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.0082.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبان محمد علي حمود خضير99032222424008030

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبتول عبد العظيم فالح هويدي99042222424008031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى رشيد شنين عبود99052222424008035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين ازهر حبيب ساجت99062222424008037

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين جاسم محمد حسن99072222424008039

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الحسين ريسان عليخ99082222424008042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الرؤوف صالح مجيد99092222424008043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر528.0075.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين عطيه مونس فيصل99102222424008045

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبيداء هاشم عزيز حسن99112222424008047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك مرتضى خلف جابر99122222424008056

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0083.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتقوى داود جادر شنان99132222424008057

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتيسير علي نعيم حثال99142222424008059

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.44100.78ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيجنات انور جاسم محمد99152222424008063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيحنين عبد الكاظم محارب فزع99162222424008066

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح عبد جوده99172222424008071

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0082.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء عالء عبد الحسن حسين99182222424008072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد جاسم محمد99192222424008075

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيخديجة جايد جهلي حايف99202222424008079

كلية التمريض/جامعة ذي قار675.0096.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيخديجة شهيد داخل عبيد99212222424008081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيرانيا سالم وحيد صيهود99222222424008087
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقية مشتاق حسن علي99232222424008094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيرنين خير هللا كاطع جابر99242222424008098

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيروان طارق عيسى عبد هللا99252222424008100

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيروان كاظم مسير عبود99262222424008102

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيريتاج رعد عبد الرحيم سركال99272222424008105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيريهام سالم وحيد صيهود99282222424008106

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0893.58ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزمزم مشعل عوده عبد هللا99292222424008107

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزمن يوسف ويطان ماشي99302222424008109

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد نجم بريدي99312222424008114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء ايهاب حامد علي99322222424008116

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل شنين بدر99332222424008119

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.7298.39ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم ذياب كريم99342222424008121

كلية العلوم/جامعة ذي قار644.0092.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن شاكر موحان99352222424008123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط573.0081.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي جبار99362222424008124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0080.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن فالح هويدي99372222424008125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر لفته محمد علي99382222424008127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر مزهر مهلهل99392222424008129

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء خضر عبد الحسين نينش99402222424008130

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء رسول ضايف مرجي99412222424008133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء شعالن مكي جاسم99422222424008134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء شهيد داخل عبيد99432222424008135

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء صاحب ضايف خليف99442222424008136

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس حميد عبد الحسين99452222424008137

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا محمد جاسم99462222424008141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى575.0082.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان جاسم مدلول99472222424008142

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد النبي علي99482222424008143

كلية التربية األساسية/جامعة سومر519.0074.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد ضيدان99492222424008144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء فاخر كاظم موشي99502222424008146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل صكبان ضهد99512222424008147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل علي صالح99522222424008149

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي يعقوب محمد99532222424008150

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم صبار ياسر99542222424008152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء لطيف سلمان حافظ99552222424008154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم ثامر99562222424008157

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء617.0088.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد حصيود مصدك99572222424008163

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0084.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف هاشم عبد99582222424008164

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب احمد قاسم ناصر99592222424008165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر قاسم غالي99602222424008166

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر نعيمه محمد99612222424008169

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب خالد عبد الرزاق سعدون99622222424008170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب راضي ياس خضر99632222424008173

339 من 243صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عباس مزهر كويش99642222424008177

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل مشلول ناصر99652222424008181

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب علي مطلك حواس99662222424008186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب فالح حسن كاظم99672222424008189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عكاب باقر99682222424008192

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار426.0060.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم صاحب عالل99692222424008195

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0084.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينه جبار معود عذافة99702222424008198

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار447.0063.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسجى رسول جليل ماجد99712222424008203

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسجى عقيل ضايف موحان99722222424008204

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسراب محمد هويدي بنيان99732222424008208

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيغفران مشتاق فرج سدخان99742222424008228

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن احمد99752222424008230

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة رحيم جابر ناهي99762222424008237

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة سلمان كاظم منشد99772222424008238

كلية االعالم/جامعة ذي قار481.0068.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح عبد فرهود99782222424008239

كلية االعالم/جامعة ذي قار510.0072.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة عمار حسن علي99792222424008244

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم عيسى عايز99802222424008245

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد علي ناصر حسين99812222424008247

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه زاهر فيصل حمود99822222424008250

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى639.0091.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيليلى عبد الكريم كسار سلمان99832222424008253

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمحاسن غالب فرحان نفيله99842222424008255

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمراحب محسن حميد جابر99852222424008256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمرام عباس جابر كريدي99862222424008258

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم حسن عزيز عبيد99872222424008259

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم خضير محيبس محمد99882222424008260

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم رياض سالم طعيمة99892222424008261

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم طالب حسن هاشم99902222424008262

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم طالب عبد هللا داخل99912222424008263

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم عبد علي محمد جازع99922222424008264

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل عبد الكريم سالم99932222424008265

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية638.0091.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم هيثم خماط حالوب99942222424008266

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمسره عباس شهيد مهدي99952222424008267

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمنار جواد كاظم راشد99962222424008268

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمناسك وجيه حسين علي99972222424008270

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور احمد علوان رحم99982222424008281

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي مطلك حواس99992222424008287

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور حسن ميرخان فيصل100002222424008290

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور عماد مهدي صالح100012222424008291

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدير محسن رهيف وليد100022222424008299

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيهديل جبار كاظم عبود100032222424008300

كلية التمريض/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائييسرى يحيى كاصد سهر100042222424008303
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائييقين رافد برزان فاضل100052222424008306

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار503.0071.86ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيأم البنين محمد نعيم عبد الحسن100062222424009001

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء اثير عوده حتروف100072222424009011

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين فليح لكن100082222424009015

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار520.0074.29ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض حواس جالب100092222424009017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي سفيح وهيب100102222424009019

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0082.71ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء قادر محسن حسن100112222424009020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء مراد عبد الكاظم عطيه100122222424009023

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0061.43ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيساره خالد عبد اللطيف حمود100132222424009030

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية549.0078.43ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيشهد محمد جبر سدخان100142222424009034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيطيبه حسنين باقر جواد100152222424009036

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيطيبه قادر محسن حسن100162222424009037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق رضا عبد100172222424009040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس فاضل عبد هللا100182222424009047

كلية الطب/جامعة ذي قار701.00100.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيأريج جبار سالم لفته100192222424010002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيآمنه جبار مخيلف عبد هللا100202222424010003

كلية طب االسنان/جامعة واسط695.0099.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيأيات جواد شعالن سري100212222424010004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات ناصر كاغد مشتت100222222424010007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائياثمار سمير شالكه منذور100232222424010008

كلية العلوم/جامعة سومر621.0088.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء كريم قاسم عويد100242222424010012

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائياسيا فاخر كميكم شكبان100252222424010013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيافراح حسين جابر مهوس100262222424010014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائياالء حمد صاحب عبد الحسين100272222424010015

كلية الزراعة/جامعة سومر511.0073.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائياالء عباس طالب كريم100282222424010017

كلية العلوم/جامعة سومر620.0088.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر وطين منخي100292222424010018

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيامل فراق جميل والي100302222424010020

كلية الطب/جامعة سومر703.00100.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيامل محمد عبد الرضا خضير100312222424010021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيانوار رحم خشان زعيط100322222424010022

كلية العلوم/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيايات خالد حسن حميدان100332222424010024

كلية العلوم/جامعة سومر620.0088.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيايات فليح حسن عوده100342222424010025

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0094.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيايه جاسم طاهر عبد هللا100352222424010027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول عاجل جياد مطير100362222424010030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء جودت كاظم سلمان100372222424010032

كلية التمريض/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى باسم صاحب عبيد100382222424010033

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين نعيم شخير100392222424010035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين داود فليح فرهود100402222424010036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين عباس خضير عبد الحسين100412222424010038

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار573.0081.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين علي سمير جلود100422222424010040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين هيثم جابر ازعيبل100432222424010046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك رحيم عبد شمال100442222424010047

كلية العلوم/جامعة سومر607.0086.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك سامي حميد عليوي100452222424010048
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي ابراهيم جواد100462222424010050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك كمال كنهار ذياب100472222424010052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك مصطفى عبد علي صافي100482222424010053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0093.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى علي سلمان دعيم100492222424010057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى محمد هاشم ناصر100502222424010059

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم سميسم شكبان100512222424010064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط613.0087.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء علي حسين مطرود100522222424010067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء محمود هاشم طعمه100532222424010071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء هالل عوض ابو حيه100542222424010072

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه دحام ظفير صخر100552222424010074

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه سالم نعيم حمزه100562222424010075

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء فاضل نسيم عداي100572222424010077

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيدينه علي محي شوكان100582222424010080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595.0085.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرباب سعد كمر عطيه100592222424010081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرباب علي جخيم رهيف100602222424010082

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه صادق ريسان حسان100612222424010084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل رضا جوده جالب100622222424010086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل زكي طاهر فليح100632222424010087

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرغده احمد حسين عبد علي100642222424010089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرقاد علي حسين علوان100652222424010090

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه حميد خضير كاطع100662222424010092

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه عزيز نويصر حسين100672222424010093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه عالء ساجت سنيح100682222424010094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه عمار شعالن قاسم100692222424010095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيرواء هادي جفات برهان100702222424010096

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيريان ابراهيم عرمش حسين100712222424010097

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسون فليح100722222424010100

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ثامر حسن كشاش100732222424010102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسين100742222424010103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن شعين عبيد100752222424010104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين طعمه مهاوش100762222424010105

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علوان عبد الحسن100772222424010106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر544.0077.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد هليل جار هللا100782222424010113

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد جاسم راضي100792222424010118

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير شالكه منذور100802222424010119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء شراد ساجت خضر100812222424010120

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام طعوس حويش100822222424010121

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.0090.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر بشير علي100832222424010122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس مزعل جهيد100842222424010123

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي لفته محمد100852222424010125

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح كريم حميد100862222424010126
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح رحم راشد100872222424010127

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قحطان جعفر سعدون100882222424010128

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم مطير بهيرو100892222424010130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد جابر دخيل100902222424010132

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد نعمه حسين100912222424010134

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود هاشم طعمه100922222424010135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء مشتاق رزاق عواد100932222424010137

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جميل نعيم شخير100942222424010141

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين كطب فنيطل100952222424010143

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب زمان صاحب عمران100962222424010148

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس كاظم عبد الساده100972222424010150

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد علي عطيه جبار100982222424010152

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان نعمه حسين100992222424010153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم شخناب غركان101002222424010156

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب منهل خليل عبد المنعم101012222424010160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب موحان سمير جلود101022222424010161

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب واثق جميل كصاب101032222424010163

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه رحيم عذاب كزار101042222424010165

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه محمد لعيبي حسن101052222424010168

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0061.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيساره رشيد حميد ناصر101062222424010170

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيساره محسن دبيس سطام101072222424010171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيساره محمد قاسم جبار101082222424010172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى حامد عبد الرضا محيسن101092222424010173

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى علي عزيز سعيد101102222424010175

كلية التمريض/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسفانه علي هويدي شجر101112222424010177

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسكينه رياض كاظم دنان101122222424010178

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسكينه زكي عماد اسماعيل101132222424010179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسميه جواد كاظم محمد101142222424010182

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسهاد علي كاظم معله101152222424010183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشفاء خماط هلول شبوط101162222424010184

كلية التمريض/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشمس الزهراء فؤاد نور بادي101172222424010185

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد علي حسين هليل101182222424010186

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار634.0090.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد مؤيد رشيد خالوي101192222424010187

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد يحيى صالح عبد العالي101202222424010189

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا خليل اسماعيل محسن101212222424010191

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الساده سلمان زعالن101222222424010192

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد صحن باجي101232222424010193

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه صدام عبد الخضر سلطان101242222424010194

كلية العلوم/جامعة سومر633.0090.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه طالب حميد جار هللا101252222424010195

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير ذياب ردام خليف101262222424010199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0079.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير عيسى حسن شعيبث101272222424010200
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران حيدر كاظم عبادي101282222424010201

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عبد هللا زايد101292222424010202

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عزيز خلف101302222424010203

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد مزهر متعب101312222424010204

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء اسعد عبد الرزاق طارش101322222424010205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثائر خلف داود101332222424010206

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عويد ساجت101342222424010208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه خماط جبر راضي101352222424010212

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه طالب عبد المنعم علوان101362222424010215

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس حسن جابر101372222424010216

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد عطيه جبار101382222424010217

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن داود مشلح101392222424010218

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا محمد علي عبد الهادي101402222424010219

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان ثجيل عواد101412222424010220

كلية العلوم/جامعة سومر610.0087.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي نعيم كطل101422222424010224

كلية العلوم/جامعة سومر607.0086.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي سلمان حمود101432222424010226

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن خزعل101442222424010227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه نسيم خريبط عبد الساده101452222424010230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0067.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه نصر هللا بهلول خليف101462222424010231

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0093.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفدك عدنان غركان دبش101472222424010232

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفرقان جبار حنظل سلمان101482222424010234

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيقبس هاني حربي كاظم101492222424010236

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه خليل هاشم منشد101502222424010239

كلية الطب/جامعة ذي قار702.00100.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حسين دنين جوده101512222424010241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم ريسان عطيه سحاله101522222424010243

كلية الزراعة/جامعة سومر420.0060.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم مصطفى نوري برهان101532222424010244

كلية العلوم/جامعة سومر619.0088.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم مالذ غني هاشم101542222424010245

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم ناجي خليف محمد101552222424010246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك عالء هالل جاسم101562222424010247

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عدنان علي كاطع101572222424010248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمنتهى جميل ربح شبيب101582222424010249

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيميامين محمد عبد الهادي عبد علي101592222424010252

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ عبد الحسين كاظم كاطع101602222424010255

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ عون حميد جابر101612222424010258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر497.0071.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ ناظم عبد خنجر101622222424010260

كلية العلوم/جامعة سومر605.0086.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس حسين سلمان مسعود101632222424010261

كلية العلوم/جامعة سومر613.0087.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس موسى شاكر حسين101642222424010262

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى رزاق كاظم ساجت101652222424010266

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى سمير حصيل محمد101662222424010267

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور يونس علي كاطع101672222424010272

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر ظافر كامل كاظم101682222424010275
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه حسين جابر مهوس101692222424010276

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه عمار نصار مجيفي101702222424010277

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى احمد عزران طاهر101712222424010281

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0070.43ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى صباح دخينه عيفان101722222424010284

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى عواد كاظم محمد101732222424010285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى مجيد جبر عبد101742222424010286

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى محمد هاشم ناصر101752222424010287

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيود احمد رحيم صكبان101762222424010289

كلية العلوم/جامعة سومر627.0089.57ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيوفاء رزاق عمير ضيدان101772222424010290

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0068.14ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائييقين باسم نوري برهان101782222424010293

كلية العلوم/جامعة كربالء639.0091.29ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائييقين قاسم كريم عليوي101792222424010295

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيابرار صالح علي شمخي101802222424011002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائياطياف عبد الحسين زغيرون المي101812222424011004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات حميد نايف صالح101822222424011006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيايمان حميد نايف صالح101832222424011008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول فاضل جبر واوي101842222424011009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر570.0081.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول ياسر فاضل شندي101852222424011010

كلية العلوم/جامعة سومر614.0087.71ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبراء جبار مهدي داود101862222424011011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين باسم عجمي راشد101872222424011012

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين خالد فرحان زغير101882222424011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين مهند نعيمة عليوي101892222424011017

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك باقر سعود حاجم101902222424011018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0066.71ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد خاجي صحن101912222424011023

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد محمد عويز101922222424011025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيرقية حسنين علي هادي101932222424011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيرنا ناظم عويد الفي101942222424011030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم سعيد كاظم101952222424011033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء علي صبر ارحيم101962222424011034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب رياض شعيبث مساعد101972222424011038

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب سالم عزران مجيفي101982222424011039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب ميثم عبد الحسين عيسى101992222424011041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينه مهدي خير هللا لطيف102002222424011042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر480.0068.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيسجى علي جويد كاطع102012222424011044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيسرى جليل موسى حسن102022222424011046

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمة شاكر حبيب مسلم102032222424011053

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية554.0079.14ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفرح سعيد عبد مري102042222424011056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفرقان ماجد مالح حسن102052222424011057

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفضة مهدي صاحب عودة102062222424011058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0081.29ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيمرام بهاء حسون عباس102072222424011059

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيمروة ابراهيم عباس هادي102082222424011060

كلية التربية األساسية/جامعة سومر522.0074.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم جياد نفس102092222424011061
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كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيمنار سلمان صعيب متعب102102222424011062

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينبأ سعدون خلف عزر102112222424011063

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور الهدى مؤيد اكويطع خليفه102122222424011064

كلية العلوم/جامعة سومر615.0087.86ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور يونس جاسم محمد102132222424011066

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيهبه علي خبار حسين102142222424011067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياحالم ماضي ضعيف حسن102152222424012003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياسماء حازم طالب حمد102162222424012010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياسماء حميد عباس يونس102172222424012011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيافراح ماهود ريسان جاسم102182222424012013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيانوار عادل غيالن مهيجر102192222424012023

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايات عبد الحسن خزعل شريف102202222424012024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايات فالح حسن مطير102212222424012026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايات مهدي عبد هللا عطيه102222222424012029

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياية راضي عبد عليوي102232222424012031

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياية صدام كاظم فرج102242222424012032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياية عدنان الزج حمود102252222424012034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايناس عويد كاظم ناصر102262222424012039

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايه جاسم حسن عذيب102272222424012040

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0082.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبدور وسام ريسان ضيول102282222424012042

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبراء شريف منخي عليوي102292222424012043

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبراق حازم حاجم حميدي102302222424012044

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار443.0063.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين حسن خليف حمادي102312222424012046

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين رافد حسين لطيف102322222424012048

كلية اآلداب/جامعة بابل508.0072.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين طالب حميدي عذيب102332222424012049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين عالوي صحين جابر102342222424012052

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين عواد خلوف جاسم102352222424012055

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين مهدي عبد هللا عطيه102362222424012056

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين وحيد لفته محيل102372222424012057

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد عزيز جوالن102382222424012059

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتبارك فاضل محسن هويدي102392222424012062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحنين ناظم سلمان عليوي102402222424012070

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد علي ارويعي102412222424012072

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء تركي عطية حمود102422222424012073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء رحمن عبد الحسين كاظم102432222424012079

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء زياد عبد لفته102442222424012080

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء عمار خلف هاشم102452222424012082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم خضير عويد102462222424012084

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء ميثم هادي منصور102472222424012085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية382.0054.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين بوري جبر102482222424012089

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيدعاء علي محسن حمود102492222424012090

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيدعاء مؤيد صبار كاظم102502222424012091
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كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرباب صالح مجبس عباس102512222424012092

كلية التربية األساسية/جامعة سومر553.0079.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرحاب ضرغام عبيد عصواد102522222424012093

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرحمة علي كاظم محمد102532222424012094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرسل ظاهر جهيد عبد الرضا102542222424012095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرسل فريه محي سرحان102552222424012097

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرمله قاسم جابر عطيه102562222424012102

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيروان حازم حاجم حميدي102572222424012105

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار540.0077.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيريام سالم كاظم خاجي102582222424012107

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء اثير ريسان دويش102592222424012109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد عجيل102602222424012110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد كلهام102612222424012112

كلية اآلداب/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار سالم حميد102622222424012115

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين شوين صكر102632222424012122

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علوان بطي102642222424012123

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد عجالن عبود102652222424012125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر والي حسن102662222424012127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ساجد حميد بدر102672222424012132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الحسن ضايف102682222424012135

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم عجيل بلكت102692222424012136

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء صبيح نمنم ساجت102702222424012140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل جواد كاظم102712222424012143

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم عزيز بويج102722222424012147

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد علي حمود عطية102732222424012149

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل فيصل عمير102742222424012151

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء حسين شمخي102752222424012152

كلية العلوم/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي غازي خضير102762222424012153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مهدي حسن102772222424012155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء غانم عبد الواحد مظلوم102782222424012157

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل جهيد سبيتي102792222424012159

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل سواري طاهر102802222424012160

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء قادر عطيه حسين102812222424012162

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم الفي هاشم102822222424012165

كلية اللغات/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد باقر عبد الرضا محمد102832222424012168

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم626.0089.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد خضير كاظم102842222424012169

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد صالح جابر102852222424012170

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ناجح عجيل فلغوص102862222424012172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ناصر غالب حسن102872222424012174

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0095.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين هبر عويد102882222424012178

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية640.0091.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب حمدان فرحان دهداه102892222424012179

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب خزعل مكطوف وادي102902222424012180

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0074.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم مطرود ضنيج102912222424012183
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كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح مجبس عباس102922222424012186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء447.0063.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب طالب كاظم عذيب102932222424012187

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار696.0099.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين كاظم نايف102942222424012190

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم حمود محيسن102952222424012194

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب لؤي كريم ابراهيم102962222424012195

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينه محمد جمعة زغير102972222424012199

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيسجى عباس عبيد محسن102982222424012204

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيسرور سعد سلمان ثويني102992222424012207

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيشمس الحرية حسين هاشم محمد103002222424012210

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيشهد اياد رزوقي عبد الرضا103012222424012212

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيضحى كريم الفي هاشم103022222424012214

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0092.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيطف كريم طعيمه عبد الحسين103032222424012217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيطيبه تحسين مناحر منشد103042222424012219

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين سالم غضبان103052222424012220

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين علي نعيم103062222424012221

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيعبير ناصر حسن نتيش103072222424012223

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيعلياء ناجح حسين غازي103082222424012225

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيغدير فرج زغير شناوه103092222424012228

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيغزوة رزاق عطشان هويدي103102222424012232

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد جليل حسين103112222424012235

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسعد مويش حسن103122222424012236

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثائر طعيمه مانع103132222424012237

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد شيال عذاب103142222424012243

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار539.0077.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق حسن دوخي103152222424012247

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق زغير شناوه103162222424012248

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان638.0091.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه رسول حمزه حسين103172222424012249

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير مدلول سعدون103182222424012250

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه صدام ثامر محمد103192222424012252

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين حمد مجلي103202222424012255

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد العالي كاطع بنيه103212222424012257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم طالب وادي103222222424012258

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى569.0081.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان ضايف سفاح103232222424012259

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي رزاق خضير103242222424012261

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الهادي حسن103252222424012262

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الحسن عبد علي103262222424012268

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعيم شكاحي جوالن103272222424012274

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفضاء عادل حلو مطر103282222424012276

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيكوثر مسلم عجيل عريان103292222424012278

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيلمياء احمد حيال حميد103302222424012279

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيليلى عبد الحسين احنيت وارد103312222424012281

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم راسم كريم خماط103322222424012284
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كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم رحمن عزيز عباس103332222424012285

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم رعد دويح شذر103342222424012286

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط560.0080.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم حرب نزال103352222424012292

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم مهند عبد كاظم103362222424012293

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمنار جبار لفتة حسين103372222424012295

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمنتهى علي عبيد محسن103382222424012297

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمنى احمد سهر جهيد103392222424012298

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينبأ ابراهيم نايف عبد الحسين103402222424012299

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينبأ احمد هاشم زغير103412222424012301

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينبأ صالح عبد خصاف103422222424012303

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينبأ فليح حسن بدر103432222424012304

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينبأ يحيى ضيغم شريف103442222424012306

كلية العلوم/جامعة سومر622.0088.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينرجس عادل عزيز خلف103452222424012309

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء كريم طالب حمد103462222424012311

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين حمود جابر103472222424012313

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى رياض زاير محمد103482222424012314

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي محل جاسم103492222424012315

كلية التمريض/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى وهاب رزاق شياع103502222424012317

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور رشيد رداد روضان103512222424012320

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور طالب رزاق خصاف103522222424012321

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد الرضا بايش103532222424012325

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينيران عامر هالل حاذور103542222424012327

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار421.0060.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيهجران سالم زغير جار هللا103552222424012330

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيهدى علي حسين خيون103562222424012332

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيورود خليل داخل عبد هللا103572222424012334

كلية االعالم/جامعة ذي قار458.0065.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيورود كاظم ريسان جاسم103582222424012335

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار512.0073.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيورود نعيم كاظم بدر103592222424012336

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيوالء عباس جبار عباس103602222424012337

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيوالء هادي حلو عكل103612222424012338

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائييقين عادل محسن سلمان103622222424012340

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيام البنين انور محمد خضير103632222424014008

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار557.0079.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيامنه كريم كاظم سلمان103642222424014010

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيايات عباس طالب عبد علي103652222424014014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيايات مخلص عبد مزعل103662222424014016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيايه باسم عبد االمير طالب103672222424014018

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيبتول عبد هللا هالل جابر103682222424014019

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان عواد حبيب103692222424014021

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار487.0069.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيبنين علي حسين كمر103702222424014022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار644.0092.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم كامل حامد103712222424014023

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيبنين كريم علي محمد103722222424014024

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم سلمان موسى103732222424014026
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كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيحنان سعد سهيل خضير103742222424014031

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيحوراء رحمان عزيز ناصر103752222424014033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيحوراء طالب خنياب ياسين103762222424014036

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيحوراء كامل خضير عباس103772222424014039

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد كريم عبد103782222424014040

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيرحاب حيدر حري ثجيل103792222424014047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيرحاب عبد علي حسين103802222424014048

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيرقية علي حمود نجم103812222424014052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيرقيه حسن فليح جوده103822222424014053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد خير هللا حسين103832222424014060

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء اكرم محمد محيسن103842222424014062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء انمار عبد الواحد جابر103852222424014063

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0088.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد كاظم كاطع103862222424014064

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء بوشي هاني جبر103872222424014065

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسب بدر جالب103882222424014067

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين مجيد صيهود103892222424014073

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار مجيد103902222424014074

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد شاكر عبد الرزاق103912222424014075

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0079.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم عبد علي103922222424014076

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد حسين كريم103932222424014077

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد حميد نايف103942222424014078

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان منصور حسين103952222424014079

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.0089.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء عبد الرضا كريم103962222424014081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد علي بدر سعدون103972222424014082

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد103982222424014083

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين شواش103992222424014085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد جاسم هديد104002222424014086

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد سحيب كاطع104012222424014087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم ياسر ضاحي104022222424014092

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار574.0082.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء لفته كاظم لفته104032222424014094

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جليل لكن104042222424014098

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء مخلص عبد مزعل104052222424014102

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى خلف شاتي104062222424014103

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء وحيد حسين محمد104072222424014105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف دلي ثجيل104082222424014107

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب خالد منخي جبر104092222424014110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط568.0081.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب خليل عزيز ثجيل104102222424014111

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى503.0071.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب ربيع حسن احمد104112222424014112

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير عجيل عريان104122222424014114

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب علي جبار خوين104132222424014116

كلية التمريض/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين نعيم104142222424014117
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قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمد جبر104152222424014121

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت600.0085.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب علي مزهر ضيول104162222424014122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0073.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب غسان عبد الحسن حميد104172222424014123

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل عطيه حسين104182222424014124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب فرحان علي حسين104192222424014125

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم خضير علوان104202222424014126

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيزينه جاسم محمد جابر104212222424014130

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0064.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيسجى غني الزم محمد104222222424014135

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيسرى عادل مهدي صالح104232222424014137

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيسوزان خالد كريم طاهر104242222424014139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيشهد سالم عبد االمير طالب104252222424014140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيطيبة عماد محي محسن104262222424014146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين ناصر حسن104272222424014147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0091.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيطيبه رحمن ضيدان فرهود104282222424014148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيطيبه عادل ديوان حسين104292222424014149

كلية التربية األساسية/جامعة سومر523.0074.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيطيبه علي عبد الحسين رويح104302222424014150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيغدير عزيز علي كاظم104312222424014153

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0099.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عباس عبد الرضا104322222424014156

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0069.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل زغير سلمان104332222424014158

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاتم كريم خليف104342222424014159

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمه صادق عبد جابر104352222424014169

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح شناوه حسين104362222424014171

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عواد فيصل104372222424014172

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية384.0054.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم ابراهيم كاظم104382222424014176

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفاطمه وارد عطيه عسر104392222424014179

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيفرقان علي عامر غضبان104402222424014182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد االمير زايد رويح104412222424014185

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيكوثر علي عزيز فضيل104422222424014186

كلية التربية األساسية/جامعة سومر524.0074.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيكوثر كريم مشعان سبتي104432222424014187

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0091.86ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيمروه سلمان هاشم زغير104442222424014189

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيمريم ابراهيم عثمان طعمه104452222424014190

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيمريم علي جبار ثامر104462222424014194

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء618.0088.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيمعصومه مازن قاسم ياسر104472222424014196

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار550.0078.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيمنار صفاء حسين مطشر104482222424014201

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينرجس صالح شنشول عباس104492222424014204

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينرجس نعمة طاهر محمد104502222424014205

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي خضير عذيب104512222424014207

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينور حسين كريم خلف104522222424014210

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينور صالح شناوه حسين104532222424014213

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينور مسلم هاشم سلطان104542222424014215

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينوره رحيم شهيم جعاز104552222424014216
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيهاجر اياد هادي جاسم104562222424014217

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيهبه حبيب حسين حالوب104572222424014218

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيهيام عيدان حناوي محمد104582222424014225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0069.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائيورود محمد لزيم سموم104592222424014226

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائييقين سهل علي رميض104602222424014230

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائييقين علي طالب خضر104612222424014231

كلية االعالم/جامعة ذي قار455.0065.00ثانوية صدى النجاح االهلية للبناتاحيائيرباب خلف تركي هادي104622222424016005

كلية االعالم/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية صدى النجاح االهلية للبناتاحيائيفاطمة داخل خضير والي104632222424016014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيابتهال صباح عبد الساده جياد104642222424017001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيابرار هادي كطان جازع104652222424017004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائياسراء نعيمه تايه جاسم104662222424017006

كلية الزراعة/جامعة سومر422.0060.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائياقبال قدوري وارد عبد الرزاق104672222424017008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائياالء غني جبار حسن104682222424017009

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار533.0076.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيالحوراء زينب خير الدين مطير جبل104692222424017010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيام البنين محمود قاسم حامي104702222424017011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية691.0098.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيانتظار نصار نعيمه دخيل104712222424017013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات عزيز غافل ناصر104722222424017016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات قاسم حمزه حمود104732222424017017

كلية التمريض/جامعة ذي قار669.0095.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايثار نصار نعيمه دخيل104742222424017018

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايمان سلطان لفته علي104752222424017019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايمان محمد سلمان كاظم104762222424017020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايه سالم عباس زغير104772222424017024

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايه عدنان هاشم حسين104782222424017026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبتول جبار خلف محمد104792222424017029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين جمعه مطلك مشحوت104802222424017034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين حليم مزهر مكطوف104812222424017036

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين راهي جواد كاطع104822222424017038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين ستار عاجل نصيف104832222424017040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيبنين علي كاظم علوان104842222424017043

كلية العلوم/جامعة سومر617.0088.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد ورش جعفر104852222424017052

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد المحسن عبد عوفي104862222424017054

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيتبارك علي جابر صالل104872222424017055

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية627.0089.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيتهاني رحمن شاكر جابر104882222424017057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحنان دويج نايف شيحان104892222424017058

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم لفته غافل104902222424017061

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن داخل جبر104912222424017063

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين خليل حمود104922222424017064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء رمضان حسن عفات104932222424017068

كلية العلوم/جامعة سومر603.0086.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء سليم رحيم حسن104942222424017070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء ناصر عيه دخيل104952222424017073

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء هاشم فاضل عبره104962222424017074
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار593.0084.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيخديجه حسن علي ناصر104972222424017075

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار514.0073.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيخديجه عادل شذره علي104982222424017076

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيخديجه ماجد حسون عباس104992222424017077

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيخيال رشيد عطشان حيوان105002222424017078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيدعاء ابراهيم طعمه عطيوي105012222424017079

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيدعاء كريم رحيمه جحيل105022222424017082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرباب فليح حسن والي105032222424017083

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرباب كاظم غطغوط عجاج105042222424017084

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرحاب غانم خشان لفته105052222424017086

كلية القانون/جامعة سومر574.0082.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه سلمان هاشم سلمان105062222424017088

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسن كنهر105072222424017089

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه فالح عطيه عكيلي105082222424017090

كلية العلوم/جامعة سومر642.0091.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه قاسم عبد الرضا ساجت105092222424017091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرواء جبار عاجل نصيف105102222424017092

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيروان فاضل نعمه جبر105112222424017094

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيروان محمد محسن مطير105122222424017095

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان عوده105132222424017098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبيد حبوب105142222424017100

كلية التمريض/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر معارج حمد105152222424017102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم باقر105162222424017103

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي ناصر105172222424017106

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عليوي خاطر105182222424017107

كلية العلوم/جامعة ذي قار643.0091.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عوده جغيبل105192222424017110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين مطير علي105202222424017111

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم موسى مشيري105212222424017114

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض هادي جوالن105222222424017117

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل فايز حذيه105232222424017122

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء عزيز محسن شيال105242222424017126

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين قاسم105252222424017127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مجيد محمد105262222424017130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى560.0080.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محمد عامر105272222424017131

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0061.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم لفته عباس105282222424017135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء ماشي هندو فضاله105292222424017137

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد خير هللا جعاز105302222424017138

كلية التربية/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمان شلهم عكله105312222424017140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر495.0070.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب بشار عبيد كاطع105322222424017145

كلية العلوم/جامعة سومر635.0090.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عجه105332222424017149

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب حاتم سعيد فليح105342222424017150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب حسن داخل جاسم105352222424017151

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر طعمة مطرود105362222424017153

كلية التربية األساسية/جامعة سومر524.0074.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب طلب مزبان جاسم105372222424017158
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب عصام عنيد حامي105382222424017160

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب علي عباس شذر105392222424017161

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء677.0096.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد فرحان محسن105402222424017166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب محسن جياد فياض105412222424017167

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عوده عباس105422222424017169

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب ياسين منصور رجاب105432222424017171

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيساجده نعيم عبد هللا مطلك105442222424017173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيساره غالب مزبان جاسم105452222424017175

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسبأ حيدر هارون مطير105462222424017176

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسجى حسن علي حسين105472222424017178

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسجى عادل عرار غالب105482222424017181

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسجى قيس جاسم جبر105492222424017183

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيسرى طالب نجم عكله105502222424017186

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيشهد اسعد عزيز سفيح105512222424017190

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيصبا كاظم شمخي جابر105522222424017193

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيضحى حسن علي حسين105532222424017195

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيضحى حسون جابر فانوس105542222424017196

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0073.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيضحى علي محمد حسين105552222424017198

كلية العلوم/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيطيبه حبيب سويد رشيج105562222424017199

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيطيبه حمزه ورد عبيد105572222424017200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيعذراء رياض عبد الزهره منهي105582222424017203

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيغدير علي مهدي ثامر105592222424017209

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيغدير نجاح شذره علي105602222424017210

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد والي حذيه105612222424017214

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه توفيق داخل صالل105622222424017216

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار536.0076.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبيد علوان105632222424017219

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن نايف شمخي105642222424017220

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمدان محسن عاشور105652222424017222

كلية التربية األساسية/جامعة سومر535.0076.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم كاظم جبر105662222424017226

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه ريسان جويد حبوب105672222424017227

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر حنون لفته105682222424017229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم عيدان لفته105692222424017231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي خضير مريهج105702222424017232

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مسير مكطوف105712222424017233

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي ناصر حسين105722222424017234

كلية الطب/جامعة كربالء702.00100.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس هادي جياد105732222424017237

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه كامل عطيه غياض105742222424017240

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد ثجيل بادي105752222424017241

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد جهاد حسين105762222424017242

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار422.0060.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد فاخر حرابه105772222424017243

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيكوثر جبار عبد الواحد نعمه105782222424017246
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيليلى خيري ضباب مطلك105792222424017250

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0073.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيلينا عبد الساده وحيد مبارك105802222424017251

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمثال علي صبح جابر105812222424017252

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمروه جاسم عواد محيسن105822222424017253

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمروه حسين رزاق لفته105832222424017254

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0086.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم جبار مدلول لفته105842222424017255

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم خالد تبن فياض105852222424017262

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم عاشور عباس عليوي105862222424017264

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم محمد معضد جوهر105872222424017266

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمعصومه ناجح عذافه كيطان105882222424017269

كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمالك صباح حسن علي105892222424017270

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمنى هادي شمخي جبر105902222424017272

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى631.0090.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل ناصر حسين105912222424017275

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينبأ ناصر حسين جبر105922222424017276

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينرجس غالب كاظم جوده105932222424017279

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينغم قاسم نعمه جبر105942222424017280

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينقاء الدين حمودي انعيم عوده105952222424017281

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور احمد ابراهيم مزعل105962222424017282

كلية التمريض/جامعة ذي قار667.0095.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي محسن بدر105972222424017285

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور الهدى كامل طعيمه ثامر105982222424017286

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد هاشم خلف105992222424017288

كلية التمريض/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور الهدى ناجي صيوان عبد106002222424017289

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور حيدر ياسين عبيد106012222424017290

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهاله حسين عبد الرضا جابر106022222424017299

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهبه حسين حلو مطلق106032222424017300

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهبه مخلد شعالن زبيدي106042222424017303

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهدى حسن غياض جبر106052222424017306

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهدى عيسى عبيد عوده106062222424017310

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهند خفيف زغير راشد106072222424017313

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيورود عبد السالم مراد غدير106082222424017315

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيوفاء رشيد مطشر عسوري106092222424017316

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائييقين عباس ذياب محسن106102222424017319

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء590.0084.29ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائييقين وليد رزاق مسير106112222424017320

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائياديان عقيل علي عوده106122222424019002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0084.29ثانوية العين االهلية للبناتاحيائياسراء رحيم فيصل فرحان106132222424019003

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيام البنين حميد رشيد صخي106142222424019005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيام البنين واثق شنيدخ تايه106152222424019006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيانتظار ستار جاسم محمد106162222424019007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيايمان محمد عواص جبار106172222424019010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيايمان موسى كاظم صنكور106182222424019011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيايه علي ناصر حسن106192222424019013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيبراءه داخل ضميد عباس106202222424019014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0079.71ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيبنين شريعة لفته حسن106212222424019018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيتبارك صفاء رشيد كاظم106222222424019021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيحنان عدنان عبود ياسر106232222424019022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيحوراء سفيح جابر عبيد106242222424019024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيحوراء علي محسن كاطع106252222424019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيختام علي حسين طوكان106262222424019027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيخديجه احمد رشك مشكور106272222424019028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيخديجة ورور مطرود صحن106282222424019030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيدعاء نجم عبد راضي106292222424019031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيرسل فخري هاشم كاظم106302222424019033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيرسل هاني هاشم رضو106312222424019034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيروان عقيل كريم منعثر106322222424019038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيريام حسين صالح حجاب106332222424019039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزهراء ثجيل الزم شعير106342222424019041

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزهراء داخل ضميد عباس106352222424019044

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزهراء زايد خلف جابر106362222424019045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين عنادي106372222424019048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزينب رعد قاسم ناصح106382222424019054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهره عبد الكريم علي106392222424019057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزينب كامل كشيش ياسر106402222424019059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيزينب ناجي مزعل غالم106412222424019060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم ساهي جبر106422222424019065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيسجى مهدي محمد عجيل106432222424019066

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية651.0093.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيضحى حسن علي حسين106442222424019069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد حسين ابراهيم106452222424019071

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيعذراء جبل مطرود صحن106462222424019073

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم معيجل106472222424019077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حردان حازم كريم106482222424019080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض شرشاب حاوي106492222424019081

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار531.0075.86ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار حطاب106502222424019082

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط447.0063.86ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه طاهر حسن علي106512222424019083

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0095.71ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد حبيب سالم106522222424019084

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط450.0064.29ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد الرزاق هاشم106532222424019085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمة موسى ناصر حسين106542222424019086

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيفاطمه يعقوب يوسف عبد العكار106552222424019090

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيكوثر حيدر فرهود بدوع106562222424019091

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية العين االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد جاسم تجي106572222424019097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية العين االهلية للبناتاحيائينور ناظم خزعل غالم106582222424019099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية العين االهلية للبناتاحيائينوره سعد عبد العالي صالح106592222424019100

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيهاجر عماد كاظم والي106602222424019101
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية العين االهلية للبناتاحيائيهدى كريم خير هللا مطير106612222424019102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياخالص محمد شياع محمد106622222424020001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياديان عقيل تركي منصور106632222424020002

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيازهار حسين جباري جبير106642222424020003

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياساور باقر عبد كامل106652222424020004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياستبرق بسام منصور علي106662222424020005

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياسراء يحيى حسين يعكوب106672222424020007

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياسماء حميد بهلول احمد106682222424020008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياالء قاسم صالح جاسم106692222424020011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيام البنين حسن معذوف عبد هللا106702222424020012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيامنه محمد طالب صالل106712222424020014

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيانفال شاكر محيسن عليوي106722222424020015

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيايمان شناوة عزيز جبر106732222424020019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيايمان علي بشير جاهل106742222424020020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0068.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيايمان هاشم طه كاظم106752222424020021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبتول احمد عيسى لعيوس106762222424020022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبتول عبد االمير شريف جواد106772222424020023

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبراء سهل جاسم لفته106782222424020024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبركات حسن بدر عبد106792222424020025

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنين حسين ميلي حميدان106802222424020027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر محسن عبد الحسن106812222424020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنين زبون خضر عبيد106822222424020029

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنين محمد كاظم عاصي106832222424020030

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد حيدر حسين106842222424020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد عزيز صاطي106852222424020032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم مطشر كريم106862222424020033

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك محسن جميل جوده106872222424020034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتقوى عبد الحسين مبارك عوده106882222424020036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيتقوى قاسم مجيد شمخي106892222424020037

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحسناء جاسم عباس عليخ106902222424020040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحنين صاحب كاطع عجيل106912222424020042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية606.0086.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جليل خيون106922222424020044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان رشاك يوسف106932222424020046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء عماد ميلي حميدان106942222424020048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حريب دويخ106952222424020050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيدعاء جبر عبد نعيمه106962222424020052

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيدعاء خالد عبد عجيل106972222424020053

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيدعاء كاظم جميل خليف106982222424020054

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيدنيا غني عزيز عبيد106992222424020056

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرسل سلمان حنون جازع107002222424020060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرقيه اياد كاظم خضير107012222424020063
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قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين جواد عزيز107022222424020064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرملة عزيز غالي عبد الرضا107032222424020065

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيرمله كاظم رحيم موسى107042222424020066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيريام صادق كريدي كريم107052222424020068

كلية علوم البحار/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم خميس هاشم107062222424020072

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين العيوس107072222424020073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر طاهر عطشان107082222424020074

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد كاظم بري107092222424020075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار غني عذاب107102222424020077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0074.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء سعود عزيز مجيد107112222424020078

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام كاظم خلف107122222424020080

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام موسى حسين107132222424020081

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب رفيش جبر107142222424020082

كلية العلوم/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب عباس زغير107152222424020083

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء شهيد داخل107162222424020084

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار685.0097.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء فرج نور مهدي107172222424020089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم وحيد عداي107182222424020090

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد صبار جاسم107192222424020091

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء موفق علي سبهان107202222424020093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمه خلف حميدي107212222424020094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء واثق باسم عبيد107222222424020095

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر540.0077.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهره علوان ضيدان حسان107232222424020097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب اركان عيال جبر107242222424020098

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب بسام شهيد هاشم107252222424020099

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب جبار هوله عبد107262222424020100

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب حسن صبار جاسم107272222424020101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب حكمت خزعل سعدون107282222424020102

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب ضياء علي كامل107292222424020105

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب علي شريف مزهر107302222424020109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب علي كريم يوسف107312222424020111

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيسارة كاظم صبار جاسم107322222424020116

كلية التربية األساسية/جامعة سومر522.0074.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيسارة مصطفى حمزه محيسن107332222424020117

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيشروق راجي فيصل سمير107342222424020118

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيطيبه عمار طاهر خليف107352222424020123

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيعال عبد الحسن ضاحي فنجان107362222424020125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد ناصر حسين107372222424020127

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار565.0080.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة جميل ناصر حمود107382222424020128

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة رحيم عبد الجبار مخلف107392222424020129

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة سامي حبيب سرحان107402222424020130

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.0090.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن رزاق ناصر107412222424020131

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة فالح خضر عبد هللا107422222424020133
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التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل نعمه ذياب107432222424020138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمه كرار حسن زغير107442222424020139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد فهد صالح107452222424020140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفضاء شنور هادي دلي107462222424020142

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيكوثر علي حسين جعفر107472222424020143

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن رزاق ناصر107482222424020145

كلية االثار/جامعة القادسية439.0062.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينرجس حسن علي موسى107492222424020151

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الزهراء ريسان كاصد خزعل107502222424020153

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الهدى اكرم عليوي حسين107512222424020154

كلية اآلداب/جامعة ذي قار526.0075.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الهدى ساجد ابراهيم عبد107522222424020156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد جبار خيون107532222424020158

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور الهدى ميثم حسن جاسم107542222424020159

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور حسين عليوي كعباز107552222424020161

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور رعد عبد الصاحب سلمان107562222424020162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائينور سلمان داود جاسم107572222424020163

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهاجر اسعد شياع دحام107582222424020166

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهبه انور لفته خضر107592222424020168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهبه ماجد حامد صكر107602222424020169

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهدى حسين صعيصع محسين107612222424020170

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهدى نظيم محسن حسين107622222424020172

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائييقين عادل جواد كاظم107632222424020175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائييقين ناصر نجم حمد107642222424020176

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيأبرار رافد خلف عبد الكريم107652222424022001

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائياديان فاضل طعمه غافل107662222424022004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائياديان قاسم عبد خلوهن107672222424022005

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائياروى عماد عوده جابر107682222424022006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائياالء علي صباح سعد107692222424022008

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيالزهراء وائل كاظم خضر107702222424022010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيام البنين صادق خلف حسوني107712222424022011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايالف جعفر جوده ضويري107722222424022014

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايالف كريم نعيم كسار107732222424022015

كلية اللغات/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايه احمد محسن جابر107742222424022016

كلية الطب/جامعة ذي قار701.48100.21ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايه حسين ناصح مشاي107752222424022018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.1297.45ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايه محمد عيسى دغيم107762222424022019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنين حسن كاظم عكله107772222424022020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنين طالب سلمان كاظم107782222424022021

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيتبارك علي ناصر عكاب107792222424022023

كلية العلوم/جامعة ذي قار645.0092.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيجلنار حسين عبد الرضا هاشم107802222424022025

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيجمانه ماجد مطشر فرحان107812222424022026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيجنات حيدر صباح سعدون107822222424022027

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيجنات كريم عبد راضي107832222424022028
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحنين احمد شنين علي107842222424022029

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم راضي صبيح107852222424022031

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد كزار107862222424022034

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء هليوث ضيول منثر107872222424022035

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيدعاء جمعة كزار جوده107882222424022037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.3698.19ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرباب جواد كاظم راضي107892222424022038

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيروان اسامة شريف عباس107902222424022039

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيريان قادر علي حسين107912222424022041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0095.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد اليذ حيال107922222424022042

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء ثائر هاشم جبر107932222424022043

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم حسن جابر107942222424022044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0078.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال حاتم طاهر107952222424022045

كلية الطب/جامعة ذي قار706.20100.89ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم غني ياسين107962222424022046

كلية العلوم/جامعة المثنى602.0086.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين صالح رحيم107972222424022047

كلية العلوم/جامعة سومر603.0086.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين محيبس علي107982222424022048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.6485.66ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر فاخر عنيد107992222424022049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء ريسان شعيبث بزيع108002222424022051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد فتاح سعدون108012222424022052

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير تايه علي108022222424022053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد اللطيف سهيل مشعل108032222424022056

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم علي108042222424022058

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.7293.39ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد نجم عبد108052222424022059

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى665.2895.04ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي منصور سالم108062222424022060

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم ناصر جبر108072222424022061

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الرزاق سلطان108082222424022062

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب سمير عبد الرزاق صالح108092222424022064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب علي جبار حمود108102222424022065

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0088.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب علي مقداد حسين108112222424022066

كلية الطب/جامعة ذي قار711.00101.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب علي وهيب لهمود108122222424022067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب عماد عزيز خصاف108132222424022068

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب هادي حسين منحوش108142222424022069

كلية الطب/جامعة ذي قار704.52100.65ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيسما ازهر جاسم طعمه108152222424022071

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيشمس علي غالب علي108162222424022073

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيشهد احمد جبار حسن108172222424022074

كلية اآلداب/جامعة ذي قار524.0074.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيضحى جواد كاظم حمود108182222424022076

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد مهدي عليوي108192222424022077

كلية االعالم/الجامعة العراقية555.0079.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيطيبه طالب محمد عليوي108202222424022078

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.5293.22ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد رزوقي محي108212222424022081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه اكرم حسن جابر108222222424022082

كلية التمريض/جامعة ذي قار669.0095.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم جابر راهي108232222424022083

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية660.9294.42ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين حنش كاظم108242222424022084
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر نعيمه عطيه108252222424022085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس راهي هاشم108262222424022086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار648.0092.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار مالك فرهود108272222424022087

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم حامي علوان108282222424022088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد راضي108292222424022089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.6495.52ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمود سعيد ذياب108302222424022090

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند ابراهيم لطيف108312222424022091

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه نصير عبد كزار108322222424022092

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.6894.24ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمبين محمد غازي داخل108332222424022096

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء610.4087.20ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمريم بسمان عبد الخضر بشارة108342222424022097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم رزاق جابر108352222424022098

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمريم وليد طالب علي108362222424022100

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.3293.76ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمسره رياض محمد صالح108372222424022101

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمعصومة رياض معيدي عكال108382222424022102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمنار احمد حنون حسن108392222424022104

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيميالد يوسف عطشان حثيل108402222424022105

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار578.0082.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينبأ احمد كامل علوان108412222424022106

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور الهدى اثير بحر عبد108422222424022110

كلية الطب/جامعة ذي قار709.00101.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس حميد شاكر108432222424022111

كلية القانون/جامعة سومر564.0080.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور الهدى عمار عبد الساده قيطان108442222424022112

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.5298.65ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور عصام حمود بندر108452222424022115

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور عالء محسن ثجيل108462222424022116

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهبه علي حميد سعودي108472222424022120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهدى ثجيل عبد الرزاق مطشر108482222424022121

كلية الطب/جامعة بغداد709.92101.42ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهيا حيدر صالح مريهج108492222424022123

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار651.0093.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائييقين احمد حسن علي108502222424022124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الحوراء االهلية للبناتاحيائيبنين محمد صبر عبيد108512222424023002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14ثانوية الحوراء االهلية للبناتاحيائيرواء خلف خزعل جلود108522222424023004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر519.0074.14ثانوية الحوراء االهلية للبناتاحيائيروان ماجد حامد هاشم108532222424023005

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية الحوراء االهلية للبناتاحيائيمنار محمود ياسين مطير108542222424023009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0083.29ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيآمنه طه ياسين جخيور108552222424024001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيآيات حسن عوده سلطان108562222424024003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيافنان عالء عبد الستار ناصر108572222424024008

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيام البنين قصي حسن طه108582222424024009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبنين جوده وداي عوده108592222424024012

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر شيال حسوني108602222424024013

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبنين عايد خزعل ثجيل108612222424024014

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم بجاي108622222424024018

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي برزان محمد جواد108632222424024020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر504.0072.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحياة خلف محسن مشاي108642222424024023

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيخديجه عبد الحسين حسن محمد108652222424024024
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر533.0076.14ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيريتاج حيدر جبار محمد108662222424024031

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار نعمه سلطان108672222424024036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس عبد سالم108682222424024039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيساره حسن عاجل منصور108692222424024047

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيصابرين طه ياسين جخيور108702222424024049

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد ضياء غالب108712222424024052

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عظيم صالح108722222424024054

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه صابر كاظم عجيل108732222424024056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار522.0074.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد هللا شهد108742222424024058

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيالرا حيدر عبد العزيز ظاهر108752222424024059

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيلجين حيدر مبارك خنفر108762222424024060

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمريم خالد كاظم عوده108772222424024061

كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0063.29ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمريم نعمان ساجت غالي108782222424024063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى536.0076.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمنار حسن جاسب رمضان108792222424024065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمينا ماجد مجيد داخل108802222424024068

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور الهدى كمال داغر مزيد108812222424024071

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور الهدى ناطق مشاري مسير108822222424024072

كلية علوم البحار/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور سلمان نعمة سلطان108832222424024073

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائييقين احمد صبيح لفته108842222424024082

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار595.0085.00ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد مجيد مخيلف108852222424026007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائياثار سعد ناصر كنبر108862222424027003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط509.0072.71ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائياديان رياض عبد المنعم حاشوش108872222424027004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس صوير شدوح108882222424027015

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيختام جميل عجرش جهيل108892222424027017

كلية التربية األساسية/جامعة سومر543.0077.57ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيدعاء كاظم شهاب مطشر108902222424027020

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيرغد محسن كسار ناصر108912222424027025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيرقيه علي شناوه غياض108922222424027026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين زغير جياد108932222424027032

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم سالم108942222424027033

كلية القانون/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عذاب هليل108952222424027034

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم غازي منشد108962222424027035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم محسن عيسى108972222424027036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم حسن علي108982222424027037

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم شغناب عفات108992222424027038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن محمد سلطان109002222424027039

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0095.43ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم سرحان جتول109012222424027042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب حسن محمد سلطان109022222424027045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين فشاخ109032222424027046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان556.0079.43ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم رشيد غاني109042222424027047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم اشعير اعبيد109052222424027050

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب يوسف ريحان مسير109062222424027051
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيسجى خضير حامد عبد النبي109072222424027052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيصفا قاسم محسن بدر109082222424027054

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيضحى ساجد علي صالح109092222424027055

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم مسير وداي109102222424027059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيفاطمه جعفر رشيد فضيح109112222424027060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيمروة غسان صاحب حمود109122222424027064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0072.43ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيمنال رحيم جابر فرحان109132222424027065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية385.0055.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائييقين جواد فليح ناهي109142222424027071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيازهار محمد خيري سدخان109152222424028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسراء ستار جابر خليف109162222424028002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسراء ماجد حسن ياسر109172222424028003

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسراء هاشم كامل عاجل109182222424028004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسماء نديم حسن ضعيف109192222424028005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياالء اثير ماجد محمد109202222424028007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياالء رمضان علي عبيد109212222424028008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0082.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيامنة لفتة كيطان خليف109222222424028011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايات ابراهيم مهدي جاسم109232222424028014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياية محمد واحد عبد الحسين109242222424028016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبتول محمد محسن ثجيل109252222424028018

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر سلمان عاتي109262222424028022

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان جحيل زغير109272222424028024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين علي حسين نجم109282222424028025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد عكار حمداوي109292222424028026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك ناجي عبد هللا محيسن109302222424028029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتقوى حسن كريدي عبد هللا109312222424028030

كلية الطب/جامعة واسط704.00100.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتقوى نعيم شايع عكال109322222424028031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط500.0071.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتقى محسن عطية عرفج109332222424028032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيجواهر احمد كريم صكبان109342222424028033

كلية العلوم/جامعة سومر606.0086.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنين اياد سرحان عذاب109352222424028034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء محيبس حسن شبوط109362222424028035

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيخديجة جبار حاجم عالي109372222424028036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد الرضا صالح بديوي109382222424028037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء قاسم جهاد عطية109392222424028038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدالل صالح زاير بطي109402222424028039

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدلفاء نزار عويش جاسم109412222424028040

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرباب خير هللا عبد ساجت109422222424028041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرشا حميد زاير بطي109432222424028044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرقية بدير حسن عويد109442222424028045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرقية ماجد محمد عبد109452222424028047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرنا عباس ياسر حافظ109462222424028048

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرواء زهير حميد راشد109472222424028049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0082.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيروان سليم ساهي عاجل109482222424028050

كلية العلوم/جامعة سومر610.0087.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزمن حمدان غركان عويد109492222424028052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال خلف مزيعل109502222424028057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين خلف رضا109512222424028058

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم عبد هللا109522222424028059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد حسن راهي109532222424028060

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد خضير والي109542222424028062

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب جهيد سلمان109552222424028063

كلية االعالم/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء عكيلي مكطوف شناوة109562222424028067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0069.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي حسين علي109572222424028068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مهوس حمود109582222424028070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء غضنفر ناصر سلمان109592222424028072

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن فالح مهدي109602222424028074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا جبار109612222424028075

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب باقر ساهي عاجل109622222424028076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب حميد جابر عبيد109632222424028078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب ستار حسين عبد الرضا109642222424028081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب سعيد معارج جاسم109652222424028082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب علي اسماعيل اسحاق109662222424028083

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب علي عكيلي حمود109672222424028084

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0088.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم هدار109682222424028085

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسين علي109692222424028086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عودة ياسر109702222424028088

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم537.0076.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب هواري حمادي محمد109712222424028089

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينة رياض صباح اسحاق109722222424028091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينة صالح جحيل يوار109732222424028092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسارة هادي ريسان منصور109742222424028093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسارة ياسر حسين كريدي109752222424028094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسجى عدنان عويز الكعيد109762222424028095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسحر عبد هللا جبار كزار109772222424028096

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار505.0072.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيشيماء جميل احميد اعطية109782222424028097

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيصفا داود سلمان ثامر109792222424028098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيضحى عذاب بريه جبر109802222424028099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيطيبة طعيمة صيوان ناصر109812222424028101

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيغدير مالك رداد عاجل109822222424028103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة جبار عكار سعدون109832222424028105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين علي مهوس109842222424028107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد سكتة دخل109852222424028108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة رشيد عزيز سحيب109862222424028111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة شنان مزهر عويد109872222424028113

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل علي109882222424028114
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كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين غالي خشان109892222424028115

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد منشد حمد109902222424028116

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة فيصل غازي خميط109912222424028117

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم عبيد سطيح109922222424028118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محسن جوار فرج109932222424028119

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محسن عطية عرفج109942222424028120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد هاشم كاظم109952222424028122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة وادي جهاد عطية109962222424028124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفضيله علي عيدان لفتة109972222424028125

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيكوثر ستار جبار كعيم109982222424028126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيالره ستار ناصر حسين109992222424028128

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم بشار جابر خليف110002222424028129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر495.0070.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم حميد سفيح مهوس110012222424028130

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم حيدر كيوش110022222424028132

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0089.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمنار سليم شايع عكال110032222424028133

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمنال فاضل فنيطل عبيد110042222424028134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0079.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمها جمال شعالن خضير110052222424028135

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبأ حميد جاسم عبد110062222424028139

كلية االعالم/الجامعة العراقية554.0079.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبأ رياض عاصي ثاني110072222424028141

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبأ سالم ناصر شاتي110082222424028142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينرجس مهدي خلف عويز110092222424028144

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينسرين سيوف سعود عزيز110102222424028145

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينقاء لفتة راشد شنيف110112222424028146

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الهدى محسن عبد هللا عاجل110122222424028148

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور رشيد فليفل مشعل110132222424028149

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور عباس صالح بديوي110142222424028150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور لطيف سعود خريبط110152222424028151

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينورس ابراهيم عطوان حاجم110162222424028152

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهند عادل مطشر عكار110172222424028155

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيوالء طاهر جويد غالي110182222424028158

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر563.0080.43ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائييقين صادق حميد حسن110192222424028159

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0095.71ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائييقين كريم فرحان سلمان110202222424028160

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57ثانوية فيض الرحمة االهلية للبناتاحيائيرقيه صبري عوده شبيلي110212222424029005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية فيض الرحمة االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم كريم بادي110222222424029012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياسماء خضير جهلي حريب110232222424030004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياسيل مزبان صالح مسلم110242222424030005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياطياف حبيب راضي علي110252222424030006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياالء سفيح كاطع حميدي110262222424030007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيام البنين حسين زويد ساجت110272222424030008

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيام البنين يوسف رحيمه عكال110282222424030009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيامل حميد كاصد شندوخ110292222424030010
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايات صافي حميدي عيالن110302222424030012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايات علي شمخي عطروز110312222424030013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايمان صادق حسين سعدون110322222424030015

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايه محمد جواد كاظم110332222424030016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيبتول احمد عبد الساده عبود110342222424030018

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى جليل هاشم كاطع110352222424030020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيبنين صبري راشد عويز110362222424030021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك زامل عليوي عجيل110372222424030025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك علي كريم كاظم110382222424030026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان585.0083.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيجيهان غازي رسن مصارع110392222424030028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحنان فرحان فليح نهير110402222424030029

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء عذاب شاهين راشد110412222424030031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل جعفر صادق110422222424030032

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم رحيم محمد علي110432222424030035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عليوي عكار110442222424030036

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيخديجه جميل جايان سلمان110452222424030037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيخديجه جوده محسن شيحان110462222424030038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيخديجه علي حسين كيطان110472222424030039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيدعاء عليوي عبد الحسين عبود110482222424030040

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0083.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيدعاء كريم كاظم يزل110492222424030041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرباب حسين علي عطيه110502222424030042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرمله حسن وايل شمخي110512222424030045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرمله رؤوف قاسم مهدي110522222424030046

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط564.0080.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرواء محمد عبد القادر علي110532222424030048

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرواء موسى صادق وحيد110542222424030049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم حمود مهاوش110552222424030051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد حاتم عبد110562222424030052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل ناشي حريب110572222424030057

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية549.0078.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء دوري خريبط عسكر110582222424030058

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق عريبي حسن110592222424030059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض سفير مزعل110602222424030060

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام جابر حواس110612222424030062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب محسن جياد110622222424030063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عزيز عريبي دراج110632222424030067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عوني جايد ملوح110642222424030070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء ناجي علي حسين110652222424030076

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب احمد حسين كيطان110662222424030077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب حسين محمد عبد110672222424030080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار612.0087.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم مصحب110682222424030085

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب كريم خضير نشمي110692222424030086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيساره سلمان فليح نهير110702222424030089
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كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسجى سلطان مجلي عليوي110712222424030093

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسفانه علي عزيز صالح110722222424030095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسوسن لطيف ياسر جابر110732222424030096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار634.0090.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيشهزنان باسم حميد حسن110742222424030099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيضفاف خليل فيصل خواف110752222424030100

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيعذراء جبار حميد حسن110762222424030103

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمة هليل كاظم موسى110772222424030110

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد مهنه110782222424030112

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى543.0077.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه جليل خليف محيسن110792222424030113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد حسين110802222424030114

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه راضي مانع شمخي110812222424030116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595.0085.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه رخيص منعثر صاحي110822222424030117

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين عداد110832222424030121

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد عذاب جبر110842222424030122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه ملوح خليف عبيد110852222424030123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفرح فليح عبد الحسين عكله110862222424030124

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيكوثر ناجي دشر تالي110872222424030128

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم جعفر طراد راضي110882222424030130

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم حسن محمد زغير110892222424030131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم خضير رزاق خليف110902222424030132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم زكي محمد عجيل110912222424030133

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم سعد حافظ جابر110922222424030134

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار549.0078.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم سعيد نايف رهيف110932222424030135

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم فرج حسن زاهي110942222424030137

كلية التربية/جامعة ميسان539.0077.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمسرة سعد رزاق جعفر110952222424030138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيميعاد جليل منخي عبيد110962222424030141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينرجس عقيل كامل ناهي110972222424030144

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينهله حكيم مانع شمخي110982222424030146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حسين شناوه جاسم110992222424030148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسن جعيول حميد111002222424030149

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور صباح كاظم نعيمه111012222424030152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور هادي رحيم محمد علي111022222424030154

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور هيثم وحيد ريحان111032222424030155

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينوره ناظم كطران يسر111042222424030157

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيهدى خلف طعيمه عبد المحسن111052222424030158

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيهدى عدنان عيسى صافي111062222424030159

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيايه حميد ضاحي شرهان111072222424032002

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية440.0062.86ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيريام صالح مهدي علي111082222424032010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس دنيف عناد111092222424032012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط569.0081.29ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر طعمة فرحان111102222424032014

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط454.0064.86ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزينب الزم نعيم مكطوف111112222424032018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيلمياء رويد داخل ظاهر111122222424032025

كلية الزراعة/جامعة سومر439.0062.71ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيمروه غني الزم حميدي111132222424032026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيمريم عبد علي عبد الحسن كاظم111142222424032027

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائينوران علي حمود رستم111152222424032030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيوسن صالح صعيصع عواد111162222424032031

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيوعد عاشور عويد ياسر111172222424032032

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان616.0088.00ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيايات محمد نعيم هليل111182222424034001

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيتقوى تحسين علي موحان111192222424034003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيروان ميثم جواد كاظم111202222424034009

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيزهراء مشتاق حميد هليل111212222424034013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيزينب جبار خنيطل ثجيل111222222424034014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيزينب فيصل جابر فرحان111232222424034015

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيمريم منذر جواد دخيل111242222424034020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائينور الهدى مؤيد قاسم ياسر111252222424034023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيهمسة عمار ابراهيم عزت111262222424034026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيأسماء حسن صبار منعم111272222424035001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائياديان إبراهيم محيسن سنبل111282222424035002

كلية الزراعة/جامعة سومر439.0062.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائياديان علي عبد الحسن محيسن111292222424035003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470.0067.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيامال عجيل عبد الرضا حمود111302222424035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيامل حيدر ثجيل ناصر111312222424035007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات مهدي موسى عبيد111322222424035010

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيايمان خليل ناصر حمود111332222424035013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيايمان ناجي منخي جبر111342222424035014

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبراءه حسن نعيم عثمان111352222424035016

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيتقى حكيم سعد حميد111362222424035023

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيجنه حسن كاظم علي111372222424035024

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.0078.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيحنان جبار فيصل بجاي111382222424035025

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين صبار منعم111392222424035027

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقية قاسم جابر حسين111402222424035031

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقية واصف طاهر جاسم111412222424035032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيرواء علي شنان ثاجب111422222424035033

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0084.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء الزم محسن دنيف111432222424035038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء لطيف كاظم علي111442222424035039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب جمال حسن حمود111452222424035043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب سعيد مبارك كاظم111462222424035047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب علي مطشر محيميد111472222424035050

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيسمر جاسم عباس عليخ111482222424035055

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير بشير منشد جاسم111492222424035060

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعيد مبارك كاظم111502222424035061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد غند جمون111512222424035065

كلية التربية األساسية/جامعة سومر521.0074.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الحسن محيسن111522222424035067
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم يعقوب جواد محمد111532222424035073

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينرجس رياض خيون غزاي111542222424035079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الحسن خضير111552222424035080

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور علي عمار موسى111562222424035082

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدى جواد كاظم علي111572222424035083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائياسراء جبار كريم كنان111582222424036002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيايات عامر عباس جنديل111592222424036006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبنين سعد عبد العزيز طراد111602222424036007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبنين علي صلبوخ عبود111612222424036008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبنين محسن مطرود مخيلف111622222424036013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد جليل حضيري111632222424036015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0069.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيجنه احمد كريم عصفور111642222424036017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيحوراء عالء حاكم عويز111652222424036019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرنا جبار فليح حميدي111662222424036022

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء تسجيل عبيد111672222424036028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء حاكم عويز111682222424036029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء نجاح حسن زايد111692222424036032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب باسم راهي راشد111702222424036035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب سالم كاظم عيدان111712222424036037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عزيز عبود111722222424036038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين شعيوط حميد111732222424036039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد المحسن جبار عباس111742222424036040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب مناضل خضير كحط111752222424036043

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيطيبه جاسم عبد الخضر منصور111762222424036046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيعفاف سمير كاظم حمداوي111772222424036047

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد حميدي حسين111782222424036049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0078.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيعيده سلمان خضير حربي111792222424036050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيغدير ازغير خشان علي111802222424036051

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم عويد حسين علي111812222424036055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط591.0084.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينبأ حسين عويد عبيد111822222424036059

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينبأ رحم وثيج حسين111832222424036060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0071.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينبأ شناوه غافل موسى111842222424036061

كلية التربية األساسية/جامعة سومر554.0079.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثائر علي عذيب111852222424036065

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيآيه سعيد عظيم جابر111862222424037001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر545.0077.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيازهار لطيف حيدر عباس111872222424037002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياسراء علي زعبال عيسى111882222424037005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيايه اياد كاظم جاسم111892222424037007

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيايه عمار ضاحي جوده111902222424037008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبتول احمد عبد االمير مجيد111912222424037009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبتول حمدان شجر صحن111922222424037010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبتول راهي شبل نصيف111932222424037011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبنين سعد فالح ساهي111942222424037016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبنين كريم جواد طه111952222424037017

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبهاء حارث عبد المنعم علي111962222424037018

كلية االعالم/جامعة ذي قار511.0073.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبيادر ناظم مهدي صالح111972222424037019

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم شالل شعالن111982222424037022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عطيوي راضي111992222424037023

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيتبارك ناصر عليل مجهول112002222424037024

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيحال مجيد عويد مارد112012222424037026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح كاظم حسن112022222424037029

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيحوراء ناظم جبار حبيب112032222424037031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيدعاء غانم عناد عليوي112042222424037035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيدنيا مطرود ضيدان محي112052222424037036

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرتاج هاشم راهي ذفره112062222424037039

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرحاب مطر عيدان حاوي112072222424037040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرسل احمد عبد الرحمن فليح112082222424037041

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء675.0096.43ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرقيه ستار جبار حبيب112092222424037042

كلية العلوم/جامعة واسط631.0090.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرمله عماد كاظم عكار112102222424037045

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرنا مجيد عويد مارد112112222424037046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرونق ماجد عطا كاظم112122222424037047

كلية االعالم/جامعة ذي قار451.0064.43ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزمن رحم ناهي رحمان112132222424037050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار كاظم ظاهر112142222424037052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء جليل ابراهيم عامر112152222424037053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر470.0067.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد مزهر حامد112162222424037058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر بطوش خلف112172222424037059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد جاسم شناتي112182222424037060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد حسن علي112192222424037061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم موسى علي112202222424037062

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد مرار حسين112212222424037063

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير كنبر عبيد112222222424037067

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627.0089.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار شهاب سلمان112232222424037068

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد عواد علي112242222424037069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم خضير راهي112252222424037071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد كاظم مانع112262222424037072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار640.0091.43ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هجول112272222424037076

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم سهر جليوي112282222424037077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب احمد محمد راضي112292222424037080

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب ثامر هليل صخي112302222424037082

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب خيري نزر سلمان112312222424037087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب شمخي جابر عسكر112322222424037088

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب صابر ماضي سلطان112332222424037089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد هللا خضير صالح112342222424037092
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب علي عيدان حسن112352222424037094

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب فراس طعمه تايه112362222424037096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد هللا محسن112372222424037097

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عوده كشاش112382222424037098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب نصير فنغص ذفره112392222424037099

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيسوسن حسن شهاب علي112402222424037103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587.0083.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيشهد ابراهيم علي طاهر112412222424037104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيصابرين عوده شمس جابر112422222424037106

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيضي غدير راضي شمخي112432222424037109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد خميس عبد112442222424037110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيطيبه حارث فيصل مطشر112452222424037111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيطيبه صافي عطا محمد112462222424037113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيطيبه عيسى كريم حسين112472222424037115

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيعذراء علي داود ابراهيم112482222424037117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد هللا كاظم فرحان112492222424037118

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيغفران علي خميس شمهوط112502222424037122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد هللا عبيد112512222424037123

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبيد حامد112522222424037124

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر عبد علي جباره112532222424037125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح حيل خليف112542222424037127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس حبيب عبود112552222424037128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر595.0085.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حنظول خضير112562222424037129

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبيد مهدي112572222424037130

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن علي112582222424037131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد هللا رحمن112592222424037132

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي حسين كاظم112602222424037135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475.0067.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر راهي ناهي112612222424037136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعيم كاظم ساهي112622222424037137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه واثق هاشم عبد الحسين112632222424037139

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفرح حسين فاضل علي112642222424037140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد دخيل محمد112652222424037144

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمرام حيدر تركي كاظم112662222424037146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمروه رحيم بدر علي112672222424037147

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمروه محمد هظيم جاسم112682222424037148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم احمد حسين بريسم112692222424037149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم صبري دويج شوندي112702222424037152

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم قائد زليف عزيز112712222424037154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم كامل علي نميم112722222424037155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم محمد محسن علي112732222424037156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر غضيب عبود112742222424037157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمالذ مازن جاسم مصطفى112752222424037158
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمنتهى جاسم عرفش ساحل112762222424037159

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ حميد حبس عبد هللا112772222424037161

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور الهدى محسن علي سلطان112782222424037167

كلية العلوم/جامعة سومر629.0089.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور رشيد مرار حسين112792222424037171

كلية التربية األساسية/جامعة سومر558.0079.71ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور ستار جاسم كزار112802222424037172

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينوره كامل علي نميم112812222424037175

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهبه علي ثجيل بديوي112822222424037177

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهجران وسام سالم فرحان112832222424037178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهيلين عباس هاشم راضي112842222424037179

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائييقين الزهراء جبار شنان ياسين112852222424037180

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسن علي مكطوف112862222424038006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيزينب حسن دعدوش عبد الرضا112872222424038007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين112882222424038010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار538.0076.86ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائينور الهدى واثق طالب عبد الرضا112892222424038013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائياسراء عبد المهدي خضر فضيح112902222424039001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائياماني عبد المهدي خضر فضيح112912222424039002

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيايات احمد مسعود سعيد112922222424039003

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0084.00ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيبتول رياض عيسى كاظم112932222424039004

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء علي جمعه فهد112942222424039007

كلية القانون/جامعة سومر561.0080.14ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد راهي دحام112952222424039009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره خضير مضخور112962222424039012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار510.0072.86ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم لفته112972222424039013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب خالد كامل فراي112982222424039014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين ناصر حسن112992222424039021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر533.0076.14ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم حسن حميد مشري113002222424039023

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيمالك كفاح عبود جباره113012222424039024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيأسماء جاسم فرج حسين113022222424040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائياحالم خير هللا عبد الجليل ثنيان113032222424040004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائياالء عبد الحسين شهد محمد113042222424040007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى عبد الزهرة نعناع حميدي113052222424040010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحنان خلف جابر مري113062222424040017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحنان علي حسن حافظ113072222424040018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء طالب ناصر محمد113082222424040019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد كاظم ابراهيم113092222424040021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيخديجه عصام حميد رحيل113102222424040023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرسل جنان كامل عامر113112222424040026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيروان وسام حميد رحيل113122222424040027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزمان عبد العباس عبد الساده عليخ113132222424040029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسب ياسر محمد113142222424040031

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار شريف مزعل113152222424040032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين علي عجيل113162222424040036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد كاظم شالكه113172222424040037

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب عايد عاقول غميس113182222424040039

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشيماء حسن عبد هللا فالح113192222424040044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيصفين جبرائيل جابر نعمه113202222424040045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعبير حاتم حتات نعيمه113212222424040046

كلية العلوم/جامعة ذي قار642.0091.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه توفيق صكبان حسن113222222424040050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد العظيم عصواد عبيد113232222424040052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء زباله خضير113242222424040053

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم محيسن سلمان113252222424040055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفرح عبد الكاظم حمادي عبد الحسين113262222424040058

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمها حيدر جمال جعفر113272222424040064

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينبأ ميثم جواد كاظم113282222424040065

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينرجس عالء خليف حنيف113292222424040066

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0075.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينوال كاظم فارس محسن113302222424040067

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينوال ليث كامل سليمان113312222424040068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد محمد فليح113322222424040070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيآيات صالح منعم حسين113332222424041003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيابابيل شنان شالكه منذور113342222424041004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيارجوان ناجي لطيف حسين113352222424041005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيالق فاخر شيال سماري113362222424041007

كلية العلوم/جامعة سومر651.0093.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر عكله يحيى113372222424041008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائياماني زياد سلمان سنيح113382222424041010

كلية الزراعة/جامعة سومر463.0066.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيامنه علي موسى عجه113392222424041012

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيايه جابر عوده اسماعيل113402222424041014

كلية التمريض/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيأية حسين جاسم عبد113412222424041015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيايه عالء اهويدي حميد113422222424041016

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيبنين غسان ماجد حسن113432222424041022

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيبنين قاسم ثجيل سلمان113442222424041023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0080.57ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم جويد عنيد113452222424041024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468.0066.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيتبارك عارف سعدون شخير113462222424041025

كلية الزراعة/جامعة سومر444.0063.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيتبارك ماجد جميل صبخه113472222424041026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط632.0090.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيحوراء هادي حسون صبيح113482222424041031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيحوراء هادي مطر حبيب113492222424041032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيحوراء يونس جوده جالب113502222424041033

كلية العلوم/جامعة سومر629.0089.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيختام علي نعيم محمد113512222424041034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيخديجه علي وكر علي113522222424041035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيخديجه عودة بني عبيد113532222424041036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيرباب محمد حسين عبيد113542222424041038

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيرسل احمد عبد الرضا مرار113552222424041040

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيرسل حسين جاسم عبد113562222424041041

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين طعيمه عبدول113572222424041044

339 من 277صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيرقيه ناصر علي طعمه113582222424041047

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0090.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزبيده عبد الحسين ناصر حسين113592222424041048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء ثائر عبد المالك خلف113602222424041052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين مايع باتول113612222424041053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين يونس خليل113622222424041054

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار576.0082.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز فاضل مناحي113632222424041059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين مطشر113642222424041061

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية527.0075.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي ناصر حسين113652222424041064

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء يونس جوده جالب113662222424041067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزهراء يونس ناصر سلطان113672222424041068

كلية الزراعة/جامعة سومر427.0061.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزينب عدي صادق عبد الحسن113682222424041072

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين رحيل113692222424041073

كلية العلوم/جامعة سومر607.0086.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزينب عواد كماد شكاحي113702222424041074

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزينب فهد حاجم كيطان113712222424041075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد محيسن راضي113722222424041076

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيزينب مهند كامل سرحان113732222424041078

كلية العلوم/جامعة سومر621.0088.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيساره محمد جواد كاظم113742222424041080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيسبأ عارف سعدون شخير113752222424041082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيشهد عمار حسن مشكور113762222424041085

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيضحى رامز دخيل برغوث113772222424041090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيضحى علي هليل جار هللا113782222424041092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار677.0096.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيعال وسام سعدون شوني113792222424041100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط561.0080.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيغاده احمد شرشاب معيوف113802222424041101

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيغيداء حاكم شويع تقي113812222424041102

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم نعيم عبد الحسن113822222424041103

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن هادي زغير113832222424041106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه صدام سلمان علي113842222424041108

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا شياع جوده113852222424041110

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان مشهد مايحصل113862222424041111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار موسى عويد113872222424041112

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عواد رحم عبدول113882222424041113

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غسان ماجد حسن113892222424041114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم غافل عطشان113902222424041115

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه يونس خالوي راضي113912222424041117

كلية التربية األساسية/جامعة سومر521.0074.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيكفاء جعفر عويد حمد113922222424041118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيليلى عجيل مرزوك سلطان113932222424041120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيمريم غازي وحيد بريس113942222424041122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيمريم فيصل حسن غانم113952222424041123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيمريم مازن حسيب خضير113962222424041124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيمنار عقيل مسلم مخيف113972222424041126

كلية الطب/جامعة ذي قار706.00100.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائينجالء اياد نعيم عبد الحسن113982222424041127
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل580.0082.86ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائينرجس علي موسى عجه113992222424041128

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائينور رياض شاكر نعيم114002222424041132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر505.0072.14ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيهجران بارح حسن عوده114012222424041136

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيهدى عذاب عاشور عبد114022222424041138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية الرقيم االهلية للبناتاحيائيوئام نايف سعدون نايف114032222424041140

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائياسراء عبد الكريم سعود راشد114042222424042004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيافنان نبيل كاظم فليح114052222424042009

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيامل ماجد حميد سباهي114062222424042010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيامنة عادل لفتة ناصر114072222424042011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيايات حيدر حسن محمد114082222424042013

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتقى طالب عطوان جابر114092222424042019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتماره احمد عبد نعمة114102222424042020

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية614.0087.71ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحنين حبيب حمد حبيب114112222424042022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحنين عبد المنعم شمخي جابر114122222424042023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحوراء ريكان عبد العزيز ساجت114132222424042025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد ابراهيم جواد114142222424042026

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيدعاء نبيل حميد مطر114152222424042027

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرؤيا شرهان عدنان محمود114162222424042028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرقية سامي رحيم احمد114172222424042031

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ياسر حسين114182222424042041

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء خير هللا هادي معيلج114192222424042042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء ريكان عبد العزيز ساجت114202222424042043

كلية العلوم/جامعة سومر605.0086.43ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان حسون محمد114212222424042045

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء طاهر عودة حسن114222222424042047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار498.0071.14ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس باقر مانع114232222424042050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار512.0073.14ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهره رعد علي ابراهيم114242222424042054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب سمير كاظم ساجت114252222424042058

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عايز فالح114262222424042060

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب علي جواد كاظم114272222424042063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب كريم كاظم منشد114282222424042069

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينة قاسم محمد حسن114292222424042073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيسارة تحسين علي شالكة114302222424042074

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيطيبة حيدر عودة احمد114312222424042080

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيطيف عبد الكريم محمد جاسم114322222424042082

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيعذراء عقيل كاظم فليح114332222424042083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمة توفيق حنون عبد114342222424042088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمة جعفر حسن محمد114352222424042089

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاضل محمد عجد114362222424042092

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيقطر الندى ناجي عبد الحسين ناصر114372222424042096

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيمنار مضر عبد النبي عبيد114382222424042099

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيميسرة رائد عويد عطية114392222424042101
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينبأ عمار خوام ياسين114402222424042103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينداء سعد مهدي صالح114412222424042104

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار528.0075.43ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيندى محمد ابراهيم جاسم114422222424042105

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينور رحيم عبد الحسن حسين114432222424042107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينوره عواد جويد شاهر114442222424042109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيهبة محمود طعمة مرداس114452222424042110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيهدى احمد خزعل حمد114462222424042111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيهدى هادي مكطوف عبد114472222424042114

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائييقين عبد الرحمن حسن عالوي114482222424042116

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيابرار رسول عبد علي سهم114492222424043002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائياخالص عبد علي سهم حسين114502222424043003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيامامه علي حسين عبيد114512222424043008

كلية العلوم/جامعة ذي قار669.0095.57ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيايات جاسب غيثان بريس114522222424043010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيايات علي جازع شالل114532222424043011

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيبنين حكيم محسن حميد114542222424043016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيبنين مجيد صابر ناصر114552222424043018

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيتارا ميثم عنيد كاطع114562222424043019

كلية الطب/جامعة ذي قار704.00100.57ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيتقى نصير معن عبد114572222424043020

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيجنان نسيم جميل عذاب114582222424043022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيخديجه علي موسى رحيمه114592222424043027

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيرغد حكيم محسن حميد114602222424043031

كلية التربية/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيرقيه حاتم غانم نعمه114612222424043032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيروان احمد طاهر هالل114622222424043034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيريام محمد سلمان علي114632222424043035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزمن مهدي باقر هالل114642222424043036

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حاجم ملغوث114652222424043038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد طالب شرف114662222424043039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء594.0084.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء اسامه فرج اعبيد114672222424043042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد هادي جاري114682222424043043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء باسل جنديل حايف114692222424043044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين نعمه كاظم114702222424043047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء طاهر ضايف سلطان114712222424043052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان جريو جاسم114722222424043056

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبود خليف114732222424043057

كلية العلوم/جامعة المثنى592.0084.57ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء كامل مجيد كاظم114742222424043062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد عبد الزهره علوان114752222424043063

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد طاهر رومي114762222424043064

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء مظهر موحان سفاح114772222424043065

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0095.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي داود علوان114782222424043066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء يحيى طاهر جويد114792222424043067

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر كاطع لفته114802222424043069
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قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم كاصد حنون114812222424043071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب سامي خلف بشير114822222424043072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الخالق منصور فرحان114832222424043073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل ضايف سلطان114842222424043076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب نعمه صابر خاجي114852222424043078

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيساره عباس حسن جاسم114862222424043082

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيسراج فؤاد كاظم اسماعيل114872222424043084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيسكينه احمد عكله جابر114882222424043085

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيسكينه عادل شنيشل الزم114892222424043086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيشهالء غني حسون ماطوز114902222424043088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيصفا حكيم عكله جابر114912222424043089

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيصفاء عبد علي سهم حسين114922222424043090

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيضحى محمد عامر عبود114932222424043092

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيعذراء كاظم حميد صبخه114942222424043094

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0091.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه اثير عبد الكاظم سلطان114952222424043096

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم محمد باقر114962222424043099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه صبخه لهمود خليف114972222424043101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه طعمه عبد الساده عبود114982222424043102

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار عابر محيسن114992222424043104

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه كامل سليم بريس115002222424043105

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمرؤه قاسم محمد ديوان115012222424043110

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل629.0089.86ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمريم حسن عبد طوعان115022222424043111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمعصومه رجب عبد كوكز115032222424043116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمنى جواد كاظم ثامر115042222424043117

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار576.0082.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينرجس تيسير صبار مكطف115052222424043124

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينرجس حسين جواد كاظم115062222424043125

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0091.57ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حيدر كاظم محمد باقر115072222424043126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد علي سهم حسين115082222424043128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيهبه محمد عبد الرزاق علي115092222424043132

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيوهاد عيسى كاطع لفته115102222424043140

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيياسمين بدر عبد الواحد كسار115112222424043141

كلية العلوم/جامعة سومر606.0086.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيآيات رسول داخل نعمه115122222424044002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيآيات وسام عبد علي راشد115132222424044004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائياسراء جواد كاظم كريم115142222424044006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0073.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائياسماء حسين والي عبد115152222424044007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيانفال هاشم نجم عبد هللا115162222424044008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيايه احمد عيسى عشه115172222424044010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيبراء حسين دعدوش خزي115182222424044012

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيبنين احمد كاظم حسن115192222424044013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم سالم115202222424044014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الصمد عبد الزهره شهد115212222424044018
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيتبارك علي مزهر مشلوش115222222424044019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيتقوى محمد عذيب املوفد115232222424044020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيتقى مشتاق فخري جاسم115242222424044022

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيجنات علي عبد الرحيم حاشوش115252222424044023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحنان عبد الرزاق عنجور بدر115262222424044024

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء ثائر عباس عبد هللا115272222424044025

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر شالل شناوه115282222424044026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان صاحب بريسم115292222424044027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حبيب داخل115302222424044028

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرتاج حسن خضير جابر115312222424044032

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرسل رحيم نجم عطيه115322222424044035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرسل عبد المنعم ناصر ساجت115332222424044036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرغد رحيم ناصر عليوي115342222424044037

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرند علي حمود مجلي115352222424044038

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان حنظل115362222424044040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد حسن115372222424044041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0094.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم باقر طاهر115382222424044042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء حمادي خلف سعود115392222424044045

كلية العلوم/جامعة سومر606.0086.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم عواد عبد هللا115402222424044046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم حسين115412222424044047

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر536.0076.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حياوي خنجر115422222424044049

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار498.0071.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي خليل حمود115432222424044050

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء فرج كاطع دحام115442222424044051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء مازن مهدي طاهر115452222424044052

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عباس عبد الحسين115462222424044053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد الحسن عليوي115472222424044058

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب احمد علي عطيه115482222424044060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم علي115492222424044066

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب علي مجيد صيهود115502222424044067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب مسير عبد حميدي115512222424044070

كلية الطب/جامعة ذي قار705.00100.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيشيماء عدنان عيدان وسمي115522222424044073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيطيبة امير ياسر حمود115532222424044076

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيطيبة ناصر علي حسين115542222424044077

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير عباس ياسر هزاع115552222424044080

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير ماجد رشيد شريف115562222424044081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغصن رحيم نجم عطيه115572222424044082

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة اسعد عويد منشد115582222424044083

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه اديب جليل حميد115592222424044086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين ناصر حسين115602222424044088

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن عزيز عباس115612222424044089

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض عبد االمير كاطع115622222424044091
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدي حميد شغين115632222424044094

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عزيز زويد خلف115642222424044095

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار صاحب كمهان115652222424044097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم حسن شريف راضي115662222424044104

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم حسن كاظم سالم115672222424044105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرضا عبد الواحد هليب115682222424044107

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم علي منخي جثير115692222424044108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم فراس هادي لفته115702222424044109

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم محمد رزاق عامر115712222424044110

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمعصومه حسن علي محمد115722222424044112

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمنار حسين صالح مهدي115732222424044113

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينرجس ذياب خضير علي115742222424044117

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينرجس فاضل سعيد سالم115752222424044118

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين كاظم بديوي115762222424044119

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينور الهدى صدام حسين علوم115772222424044120

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0095.71ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى علي بندر115782222424044122

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينور باسم محمد جالب115792222424044124

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينور غانم ثجيل عطيه115802222424044125

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيابابيل رياض ادريس حسن115812222424045001

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيابتهال عبد جوالن علي115822222424045002

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياديان حيدر عبد الرضا ناصر115832222424045003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياديان شعالن جبار دبي115842222424045004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياديان ماجد جميل ياسر115852222424045005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياساور كريم داخل عبيد115862222424045007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسراء حميد عجيل فاضل115872222424045008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسراء علي حمد علوان115882222424045009

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياالء علي عبد حميد115892222424045010

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيام البنين قادر شاكر علي115902222424045012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى511.0073.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيامنه عبد الباري ياسر كريم115912222424045013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات اياد حميد عكله115922222424045016

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات علي حسين داخل115932222424045018

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات قحطان عدنان محمد115942222424045019

كلية االعالم/جامعة ذي قار487.0069.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات محمود سالم محمد115952222424045020

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الحسين صاحب خلف115962222424045022

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايه غضبان عبدوش شاهر115972222424045025

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز664.0094.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل هادي خلف115982222424045035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق جبر عبد الحسين115992222424045036

كلية الطب/جامعة ذي قار703.00100.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم كاظم عبيد116002222424045038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0080.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتقى حسن سلمان علي116012222424045039

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتهاني عياد عوض رويضي116022222424045040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية526.0075.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتيسير حسين مسير عبد الحسين116032222424045041
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيجنه علي احمد حسن116042222424045042

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحنين جمال ابراهيم جبر116052222424045044

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء خليل عاكف فليح116062222424045047

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين بازل116072222424045048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء علي مظلوم جبر116082222424045049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء غني سعدون علي116092222424045050

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد موحان حسن116102222424045051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء مظفر عويد نعيم116112222424045052

كلية العلوم/جامعة سومر605.0086.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيديار خالد حسين علي116122222424045054

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرانيا عباس خضير ياسر116132222424045055

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل علي لعيبي عوض116142222424045056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء665.0095.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل مؤيد عبد الرضا جهاد116152222424045057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرنا رياض عوده جاني116162222424045060

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرواسي سعدي خيون عباس116172222424045061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيروان خالد جويد علي116182222424045062

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629.0089.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيروان عقيل نوري محمد116192222424045063

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيروى عادل فيصل حسن116202222424045064

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.0096.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرويده حمدي ياسر مجبول116212222424045065

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزمن حسين علي ناصر116222222424045066

كلية الطب/جامعة ذي قار700.00100.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عدنان حسن116232222424045067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد حنون116242222424045069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عبد116252222424045070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد عجيل فاضل116262222424045074

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عليوي ناصر116272222424045076

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل مهدي عجيمي116282222424045078

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء625.0089.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض حسن ضهد116292222424045079

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض خلف محمد116302222424045080

كلية العلوم/جامعة سومر603.0086.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء زهير شناوه عكله116312222424045082

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم عبد الرزاق عبد النبي116322222424045083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير حسن رحيمه116332222424045084

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح رضيوي داخل116342222424045085

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام بدر مزهر116352222424045086

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل شعالن ارديني116362222424045088

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار568.0081.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عبد الكاظم عبد الحسين116372222424045089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسب بلط116382222424045092

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء علي راضي دوحي116392222424045094

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء مازن جهاد عاجل116402222424045098

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حاجم سلطان116412222424045100

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد سالم جبر116422222424045101

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد موسى116432222424045102

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء مظفر ابراهيم محمد116442222424045104

339 من 284صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم ثامر كريم116452222424045107

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء وسام جبار طوفان116462222424045108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب بسيم غالب علي116472222424045110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب جليل عطيه علي116482222424045111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم عبد هللا116492222424045115

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب خليل عبد لفته116502222424045116

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب صادق عبد الرضا علي116512222424045117

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب صباح دردوح عناد116522222424045118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين حسين جويد116532222424045120

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب علي فاضل عليوي116542222424045122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب علي كريم لفته116552222424045123

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم حميد داود116562222424045127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرسول عذيب116572222424045131

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب مشتاق طالب فاخر116582222424045133

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب هادي عباس حسن116592222424045134

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيساره ستار جبار ماجد116602222424045137

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيساره علي عوده حسين116612222424045138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى حسين نعيم حسين116622222424045144

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار566.0080.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسحر احمد حسين شناوه116632222424045147

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسلسبيل يحيى عدنان لفته116642222424045148

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسهاد هاني عبد هللا كاظم116652222424045149

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشهد حسن علوان مكطوف116662222424045151

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشهد رحيم دودان العيوس116672222424045152

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشهد ميثم طالب قاسم116682222424045153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشهزنان داخل حسين علي116692222424045155

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيصفا عباس قاسم خضير116702222424045157

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى حيدر حسين عبد الرزاق116712222424045160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0078.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى ستار جبار هذال116722222424045161

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد حسين شناوه116732222424045162

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيطيبه كريم عبد هاشم116742222424045166

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيعال مصطفى ابراهيم مناتي116752222424045171

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيغدير احمد عدنان ذخر116762222424045172

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد حسين حاجم116772222424045175

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه اياد سعدون شنين116782222424045178

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسب حسين لطيف116792222424045179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسب حواس حمود116802222424045180

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.0098.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه جبار علي محمد116812222424045181

كلية العلوم/جامعة ذي قار639.0091.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين ضيول جالي116822222424045183

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم رضا لهمود116832222424045185

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير صباح عبد الحسين116842222424045186

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل سلمان جاسم116852222424045190
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه كصاد عوده خريبه116862222424045191

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار584.0083.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه مشتاق عبد العالي جهاد116872222424045193

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفضاء هادي جبار لفته116882222424045194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمأب عبد الحسين صبار جاسم116892222424045198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمحاسن صادق عباس مجيد116902222424045199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمروه عبد الباسط عبد الجبار جاسم116912222424045200

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية695.0099.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمريم باسم محمد خضير116922222424045201

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر موحان مهنه116932222424045203

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمريم عالء جبار عوده116942222424045206

كلية العلوم/جامعة ذي قار655.0093.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم عبد الكاظم جابر116952222424045207

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمعصومه محمد كاظم عويد116962222424045209

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار حردان غني ريسان116972222424045211

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار طارق علي ناصر116982222424045212

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار عدي عبد هللا حسين116992222424045214

كلية العلوم/جامعة ذي قار640.0091.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمهجه مهند علي عيسى117002222424045216

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار646.0092.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيميس امين تركي عطية117012222424045217

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيميالد موشي كمر صالح117022222424045218

كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0076.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ احمد حيال عوده117032222424045219

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينرجس عقيل باقر محسن117042222424045224

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي شبيب عذيب117052222424045226

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد مانع فيصل117062222424045229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0083.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى رحيم دويج بعثور117072222424045231

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح حسن عنايه117082222424045233

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى قاسم كاظم محسن117092222424045235

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينورهان جاسم عبد الرضا عكيلي117102222424045244

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهبه خير هللا لفته عواد117112222424045246

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهبه صالح حسين عليوي117122222424045247

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهبه يحيى محمد صالح هادي117132222424045249

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار579.0082.71ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهجران طالب بطي حنون117142222424045250

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0084.29ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى احمد ضايف مزبان117152222424045251

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى حسن عبد النبي خليف117162222424045252

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى عدي نغيمش خضير117172222424045253

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى عكاب ضايف صبر117182222424045254

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى علي ناصر فعيل117192222424045255

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهيفاء احمد ليدان صخي117202222424045257

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيوالء حسن ناصر حسين117212222424045258

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائييقين صالح رضيوي داخل117222222424045259

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائييقين فالح محيسن خضير117232222424045260

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار638.0091.14ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيأفتخار حامد ياسر مطهر117242222424046002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيابرار حسين بندر خضير117252222424046004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان605.0086.43ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيبتول محمد علي عبد خيون117262222424046005
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيحدود علي خلف حبيب117272222424046008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيرسل خالد جباري حماس117282222424046012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء حمد جباري حماس117292222424046015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد وحيد ذخر117302222424046016

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء كطن ذياب كاظم117312222424046019

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد راضي عاشور117322222424046020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء مسلم جبار جعيول117332222424046021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيساره احمد علي عبد117342222424046024

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيساره عادل شاكر طاهر117352222424046025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيساره علي حسين خلف117362222424046026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيشيماء احمد راضي عاشور117372222424046029

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيطيبه هادي ياسين سرحان117382222424046030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر علي حسين117392222424046031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناظم حسن فيصل117402222424046032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائينور الهدى عدنان عبد الحسين كريم117412222424046036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياسراء مبارك عطيه زنيهر117422222424047004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياالء علي عطيه حمد117432222424047007

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبراء صبار محسن عكيلي117442222424047019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبشائر حاكم كايم موسى117452222424047020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبنين واثق صالح حبيب117462222424047027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0072.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد عاجل نصيف117472222424047033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيحوراء عامر حنون لفته117482222424047037

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الرضا حسن علي117492222424047038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيحوراء نعيم كاطع والي117502222424047040

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرسل عماد محمد حميد117512222424047047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرغد مبارك رويح كواش117522222424047048

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرقيه عبود فلغوص حرز117532222424047050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيروان عبد الخالق داخل عبد العزيز117542222424047053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم فالح فرج117552222424047055

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء جليل نعمه فرحان117562222424047056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار محيسن117572222424047059

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر صكر منشد117582222424047060

كلية اآلداب/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء رحمن جابر داشر117592222424047063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر579.0082.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم خضير فياض117602222424047064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي فيروز117612222424047066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء طارش علي حميدان117622222424047067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس كاطع عبيد117632222424047068

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا شناوه محمد117642222424047069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء غالب حمود صالح117652222424047071

كلية التربية األساسية/جامعة سومر540.0077.14ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء فليح نميش معارج117662222424047072

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء مالك مهدي صالح117672222424047076
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كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم خضير نصار117682222424047077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر علي كاظم117692222424047081

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب طارش علي حميدان117702222424047083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرضا عزيز كريم117712222424047084

كلية التربية األساسية/جامعة سومر576.0082.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب فاهم بشير عكال117722222424047088

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب فالح حسن ياسر117732222424047089

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيساره حسين موازي بردي117742222424047090

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيساره صباح علي حسين117752222424047091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم جواد عنتيك117762222424047094

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسميه سعيد عبد محيسن117772222424047096

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسهام ياس سلمان دخيل117782222424047097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسهر محمد فرج جابر117792222424047098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيشفاء شعالن جاسم محمد117802222424047099

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيصابرين علي عزيز كعيم117812222424047103

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر حسين خليف117822222424047107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيغفران مبارك عطيه زنيهر117832222424047110

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار696.0099.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمة فخر الدين صبري عباس117842222424047111

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن جياد117852222424047112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ادريس محمد حسين117862222424047114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن بهلول جالل117872222424047118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان رشيد محمد117882222424047121

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد دخيل وارد117892222424047123

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى حسين عبد الحسين117902222424047125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم شمخي جبر مشعل117912222424047134

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم علي حسن نصيف117922222424047135

كلية الزراعة/جامعة سومر429.0061.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم عماد عبد الرزاق محمد117932222424047136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمنار محمد تركي زايد117942222424047138

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمهتدين فليح شعيبث خضير117952222424047139

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الزهراء محمد علي ياسر117962222424047142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الهدى كاظم دهيرب كاظم117972222424047144

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الهدى ياسر حرابه ظاهر117982222424047145

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور شاكر خزعل كاصد117992222424047147

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور محمد جبر مشعل118002222424047150

كلية التربية األساسية/جامعة سومر576.0082.29ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائياثار رياض علوان محمد118012222424049001

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائياحالم عقيل جليل طاهر118022222424049002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائياستبرق محمد رشيج مظلوم118032222424049004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيانتصار كريم لفته جبار118042222424049007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيايه عوده عبد كايم118052222424049009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيايه مؤيد عبد هللا فضاله118062222424049010

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيبنين احمد سرحان رحم118072222424049012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيبنين اسماعيل مغير حاتم118082222424049013

339 من 288صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيخديجة احمد جابر نعيم118092222424049019

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيذكرى رشيد مجيد عبد هللا118102222424049021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479.0068.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم حسن عباس118112222424049024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض غالي ثويني118122222424049026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل619.0088.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الحسين صالح118132222424049027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء شهيد بلعوط خليفه118142222424049029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب كامل ياسين طه118152222424049032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي بنو حبيب118162222424049033

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم مظلوم حسين118172222424049035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيساره ستار محمد ناصر118182222424049036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيساره عباس غالي ثويني118192222424049037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيعذراء حيدر دخيل جهلول118202222424049043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيعلياء خليف سلمان عيدان118212222424049047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد ميس عساف118222222424049049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي جوده حسون118232222424049052

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند محمد كاظم118242222424049055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيالرا مهدي غدير عناد118252222424049058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمروه قاسم بدر سدخان118262222424049059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم عبد الساده طعيمه118272222424049061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمريم سلمان خريوت صاحي118282222424049062

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمنار سعد فليح عبد الحسن118292222424049065

كلية العلوم/جامعة واسط624.0089.14ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيناديه حيدر عبد اللطيف جاسم118302222424049067

كلية طب االسنان/جامعة واسط696.0099.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينجالء مازن عبد االمير دهام118312222424049068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينور حسن عبد العزيز محمد118322222424049069

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينور نبيل عربيد حسين118332222424049070

كلية العلوم/جامعة سومر623.0089.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيهدى علي سلمان موسى118342222424049071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيهدى ناصر عبد الحسن عطشان118352222424049073

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيوالء عبد الحسين عبيد ساير118362222424049074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائييقين احمد عطيه كيطان118372222424049075

كلية التربية األساسية/جامعة سومر518.0074.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائياراء جبار فرج كزار118382222424050001

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0085.71ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك علي مبلط تركي118392222424050007

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار فرج كزار118402222424050010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء راضي علي جبر118412222424050011

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم حسن جلوي118422222424050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيضي منير عباس خضر118432222424050023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس حمود جبار118442222424050028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيفرح جبار جري عذاب118452222424050031

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيمنتهى جاسم علي باني118462222424050036

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيابرار ستار خميس علي118472222424051001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار595.0085.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياحالم حيدر عدنان جابر118482222424051004

كلية الطب/جامعة ذي قار702.28100.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياديان حميد شهيب غالي118492222424051005
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياسراء بشير ياسين منشد118502222424051008

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياسيا ياسين عياد خضير118512222424051010

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.6098.37ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياشراق محمد كريم عبيد118522222424051011

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياطياف عباس هاشم محمد118532222424051012

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياالء نعيم خلف مخور118542222424051015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0092.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيالزهراء احمد اسماعيل حسون118552222424051016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيام البنين بهاء نجم عبد118562222424051018

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر فاخر جبر118572222424051019

كلية الطب/جامعة بغداد709.68101.38ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايات رافد قاسم ياسر118582222424051023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايات علي هاشم سلمان118592222424051025

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايات مصطفى حسين مجلي118602222424051026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايات موفق عزيز محمد118612222424051027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايات ميثم محسن مكي118622222424051028

كلية الطب/جامعة نينوى695.6099.37ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايالف محمود عالوي والي118632222424051029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايمان وليد طاهر علي118642222424051030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايه علي حسين صبخه118652222424051033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايهاب جليل كاظم حسن118662222424051035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين حسين ثجيل عيسى118672222424051037

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين صبار ورد محيل118682222424051038

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين عماد كاظم سعدون118692222424051040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين فالح حسين صدام118702222424051041

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين ناجي صالح والي118712222424051042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن صالح حسن118722222424051043

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد ثجيل118732222424051044

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك ريسان كاظم خليفه118742222424051046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0080.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك سمير وادي عبد118752222424051047

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0083.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك فاقد عبد الكريم عبد الحسن118762222424051048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتيسير هيثم حميد عبد االمير118772222424051052

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.6097.09ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحنين طارق نعمه جمعه118782222424051053

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحنين علي حسن ساجت118792222424051054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء حكيم جميل عبد الكريم118802222424051055

كلية التمريض/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء حمزه دمدوم مزعل118812222424051056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523.7274.82ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد حسن118822222424051057

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء خضير محسن علي118832222424051058

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.9698.99ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء رياض حسون محمد علي118842222424051059

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار683.0097.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء علي داخل دغيم118852222424051062

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء فراس شمخي جبار118862222424051063

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد جاسم فليح118872222424051065

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيدعاء منذر محسن عليوي118882222424051067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرانيا بسام مهدي عزيز118892222424051069

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرحمه حميد قاسم هجر118902222424051071
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.5697.51ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرفل احمد كامل ناهي118912222424051073

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرقيه ظاهر حبيب كاطع118922222424051075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرقيه علي مجيد شاهين118932222424051076

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرمين علي غالي رضا118942222424051077

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيروان زيد خلف جابر118952222424051078

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيروان قاسم موشان عطيه118962222424051079

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرويده لؤي علي حسون118972222424051080

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار691.0098.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرويده محمد جاسم محمد118982222424051081

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0087.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيريام علي وهاب محمد118992222424051082

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيريتاج عبد الهادي صالح هاشم119002222424051083

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر545.0077.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن يوسف يونس119012222424051087

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين رمضان كريم119022222424051088

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية685.0097.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين شريف رزاق119032222424051089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد حسن علي119042222424051092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي عبد119052222424051095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء شمخي جبر119062222424051096

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب رزاق مسهر119072222424051097

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن كريم خشيف119082222424051098

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مطرود لفته119092222424051099

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.6087.09ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الكريم خلف119102222424051100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي خليف العلي119112222424051101

كلية التمريض/جامعة البصرة665.1295.02ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد غالي شنيار119122222424051104

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عوده مناع جبر119132222424051105

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد الرضا صباح119142222424051107

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد كاظم119152222424051108

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.8888.41ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسن صالح119162222424051111

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.6495.38ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند شهيب عزيز119172222424051114

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا عبد الحسن119182222424051116

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم حسين زغير119192222424051118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبد العباس عليوي119202222424051120

كلية التمريض/جامعة ذي قار677.0096.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب احمد نايف عبيد119212222424051121

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار557.6479.66ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب اسامه رشيد مجيد119222222424051122

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب خليل حمزه طاهر119232222424051125

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب زيد خلف جابر119242222424051126

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد الرضا وادي119252222424051127

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب سعد خشاف ابريج119262222424051128

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عوده شنجار119272222424051129

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان عبد الشريف كريم119282222424051131

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب طارق خضير حسين119292222424051133

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية681.4897.35ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان شعيث خلف119302222424051136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب عماد جبر ارهيف119312222424051139
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كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب محمد جبار عبيد119322222424051142

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب محمد راضي حسين119332222424051143

كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.7298.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عباس سبوس119342222424051145

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب مرتجى هادي عبد علي119352222424051147

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي جبار غضيب119362222424051149

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينه فاضل حسين كاظم119372222424051150

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره باسم حسن مزعل119382222424051151

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره سامر عبد العظيم سلمان119392222424051153

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره صباح رستم محسن119402222424051154

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره محمد شريف فجر119412222424051156

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية673.7296.25ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسالي حيدر جار هللا زغير119422222424051157

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسجى عطيه حبيب كاطع119432222424051159

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسجى علي موسى وادي119442222424051160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.2483.18ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسرى ماجد طارق عباس119452222424051162

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0499.15ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسما عصام عبد الخضر حسن119462222424051163

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.1298.59ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشمس احسان عوده ياسر119472222424051165

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشهد رحمن امين لطيف119482222424051167

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشهد محمود عمران مناتي119492222424051169

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار545.0077.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشهد ميثم هاني شوكت119502222424051170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيضحى عالء عبد الحسين مونس119512222424051173

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى497.0071.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيعذراء فريد حمد سليمان119522222424051175

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيغدير طاهر جري حسين119532222424051177

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0089.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيغدير فاضل صبري نعمه119542222424051179

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيغفران رشيد عايد جساس119552222424051180

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار577.0082.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه امين شريف حمد119562222424051184

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.2496.32ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم جبير خصاف119572222424051185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين بريسم حبيب119582222424051188

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين خليل ابراهيم119592222424051189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار539.0077.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عزيز محمد119602222424051190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم سنيد119612222424051191

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد عبد الحسن جعاز119622222424051192

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار593.0084.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد جابر عباس119632222424051194

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير عبد الصاحب مطر119642222424051195

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل جخيور رهك119652222424051197

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس علي119662222424051199

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمود زبين عويز119672222424051200

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمود ناصر جبر119682222424051201

كلية التمريض/جامعة الكوفة681.0097.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه مزعل جاسم حسين119692222424051202

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار686.8098.11ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر سعيد حبيب119702222424051203

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفيض هادي شندوخ حميد119712222424051204

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم احسان موسى محمد119722222424051207
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم بسام كاظم مكطوف119732222424051209

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم حميد عتوي عباس119742222424051211

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم ربيع حسن حسون119752222424051212

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين664.0094.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم رمضان ناصر عوده119762222424051214

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء676.0096.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمعصومه فالح جعفر كاظم119772222424051216

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمالك سالم جري ناصر119782222424051217

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيملك نعيم سايف علك119792222424051218

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمنار رياض مشرف شيال119802222424051219

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596.0085.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمنار سمير زغير عفات119812222424051220

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.8894.27ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمنار شامل اسماعيل شنان119822222424051221

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيناديه طالب صبر حريجه119832222424051224

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ احمد مروح بهينو119842222424051225

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ رحيم وحيد عجيل119852222424051226

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ سجاد دينار حرامي119862222424051227

كلية التمريض/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينجاة فالح عبد الهادي لفته119872222424051228

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.9287.27ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينرجس سالم رمضان ثجيل119882222424051229

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينهال علي خضير جياد119892222424051230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار557.0079.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عباس خضير حسن119902222424051232

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي شعالن خلف119912222424051233

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد حمود عبد119922222424051234

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين رزاق حاتم119932222424051236

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الهدى كاظم صباح ناصر119942222424051237

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور الهدى كريم محسن زويد119952222424051238

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور داخل ريسان علوان119962222424051239

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.0496.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينوراء رسول نعمه ابراهيم119972222424051244

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينوران سامر كامل سمير119982222424051245

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهبه محسن جاسم حسين119992222424051247

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561.0080.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهدى صفاء مجيد جليل120002222424051250

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0091.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهدى فاضل كامل مايع120012222424051251

كلية العلوم/جامعة بغداد634.8890.70ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهيا صادق جعفر طعيمه120022222424051252

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيوهب علي هاشم عداي120032222424051254

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيام البنين نعيم موحان عبد120042222424054003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيامل رائد جبار ثجيل120052222424054004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيامنه هادي كامل جايل120062222424054005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيايات صالح عبد المحسن راهي120072222424054007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيايمان عادل هالل جبر120082222424054009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى محسن حلو شبرم120092222424054011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيبنين سليم جليوي خليف120102222424054013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط583.0083.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر كريدي جبر120112222424054015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط560.0080.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيتقى هللا صباح مالك جبر120122222424054017

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيحنين محمد حسوني نعمه120132222424054020
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيحوراء ثامر عبد الواحد سرحان120142222424054022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيحوراء خالد صباح غالي120152222424054023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيحوراء محسن خضير صالح120162222424054028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيحوراء ناصر حنتوش كاظم120172222424054029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيخلود سميع منشد زغير120182222424054031

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيرشا صادق جابر عبد الحسين120192222424054033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيرقيه عمار صبار عسكر120202222424054035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد كشيش ناصر120212222424054038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469.0067.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد نجم عبد120222222424054039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد العالي غزاي بياوي120232222424054042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان علي منشد120242222424054043

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار حسين حبيب120252222424054045

كلية الزراعة/جامعة سومر439.0062.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزينب خضر كامل غركان120262222424054049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزينب عامر زايد زرار120272222424054050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزينب مهند عبد الواحد عالوي120282222424054053

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيزينه رشيد حمادي سفاح120292222424054054

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء459.0065.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيساره قحطان محسن مطشر120302222424054056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيساكار علي عبد رهيف120312222424054058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيسجى صيوان كنعان جعاز120322222424054060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيسميه رشيد كريدي هنيدي120332222424054062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيشذى يونس عطا محمد120342222424054065

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيشفق خليل ابراهيم سدخان120352222424054066

كلية العلوم/جامعة سومر603.0086.14ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيغدير ثجيل فرهود مجلي120362222424054071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيغفران جليل جابر كاظم120372222424054072

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه الصغرى وليد خلف تقي120382222424054073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه خضر كامل غركان120392222424054074

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه رسول غالي مطر120402222424054075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0066.14ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض عوده صالح120412222424054076

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار539.0077.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه ريسان منخي جبر120422222424054077

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد الكاظم مكي120432222424054079

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي صالح خزن120442222424054080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل غازي فرج120452222424054081

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفاطمه وفي حسين جاسم120462222424054083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيفقدان عادل جابر هداد120472222424054084

كلية االعالم/جامعة ذي قار429.0061.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيمريم فكري شالل دايخ120482222424054088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيمكارم سالم عبد ثاجب120492222424054090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيمالك جعفر عذافه كعيد120502222424054091

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيمالك نصير عبد االمير مجيد120512222424054092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حامد عبد صالح120522222424054098

كلية التربية/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائينور الهدى جعفر موسى والي120532222424054100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائينور الهدى صالح جخيور عرمش120542222424054101
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط630.0090.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيهجران احمد نعيثل لفته120552222424054107

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم615.0087.86ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيهدى صباح عكار عزيز120562222424054108

كلية العلوم/جامعة سومر630.0090.00ثانوية سمانا االهلية للبناتاحيائيهدى فليح حسن هدابي120572222424054109

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيايمان جابر خلف كايش120582222424055004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين شريف شندول120592222424055009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيخديجة لطيف بجاي عطية120602222424055011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار426.0060.86ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيدعاء مجيد حميد عليعل120612222424055013

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيرند ساجد كريم صخي120622222424055014

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيريم عبد الرحمن جهاد علي120632222424055016

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد عبود120642222424055019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد فليح حسن120652222424055020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم دحام نعيمه120662222424055022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيسمية احمد حاوي خلف120672222424055031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيصديقة يحيى عبد المحسن مزهر120682222424055033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيطيبة حيدر ناظم طاهر120692222424055034

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيطيبة عدنان خلف كاظم120702222424055035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيعذراء ساجد عبد لفته120712222424055037

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0094.57ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم حمود120722222424055039

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيمريم فايق عواد كاظم120732222424055042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيآيات عامر ثجيل مطشر120742222424056001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائياكرام ناصر هادي كشيش120752222424056006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيتذكار جمعة حبيب حرز120762222424056012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيحوراء رحم سعيد كاظم120772222424056014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيحوراء منخي جبر جابر120782222424056016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيرغد حسن نعيم ساجت120792222424056017

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيرقيه موسى عبد الجبار لفته120802222424056018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم عبد هللا شلوان120812222424056027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0066.43ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيسجى جبار كاظم محمد120822222424056029

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيغصون لفته عبيد جراد120832222424056034

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيمرام حسين جابر حسين120842222424056038

كلية االعالم/جامعة ذي قار443.0063.29ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيمالك حامد ثاني عجاج120852222424056041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيمنار عاشور عبد هللا عبودي120862222424056042

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيمنى عبد االمير علي حمدان120872222424056043

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيبشرى كريم عطيه عواد120882222424057005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار515.0073.57ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيرقيه قاسم حميد عليعل120892222424057010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم690.0098.57ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيروان رياض كريم فزاع120902222424057011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيزهراء حنون علوان عواد120912222424057012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0065.00ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيزينب عادل عربي دخيل120922222424057020

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم كاظم عباس120932222424057021

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيمنار سالم عاشور خالد120942222424057027

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي عبد الحسين خلف120952222424057028
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائينوران طالب كريم عليخ120962222424057030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية البلسم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد اعطيه كريم120972222424058002

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية البلسم االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل مزهر حبيب120982222424058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية البلسم االهلية للبناتاحيائيعذراء عباس حسن خلف120992222424058006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية البلسم االهلية للبناتاحيائيندى عبد الحسين عطيه راضي121002222424058007

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية البلسم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد مزهر مناتي121012222424058008

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائياستبرق ظاهر حبيب غضبان121022222424059002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائياسماء هيثم عليوي حسن121032222424059003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى هاشم جميل حذيه121042222424059006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيتبارك واثق محسن جري121052222424059009

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيحنان علي داخل عفيت121062222424059010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين عيداوي شليج121072222424059012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد ثامر عبود121082222424059018

كلية العلوم/جامعة المثنى587.0083.86ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب حسن هاشم فليح121092222424059020

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0083.71ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين حميد راشد121102222424059026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيفوزية يعقوب جبر منصور121112222424059028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسين خلف عبد الحسين121122222424059030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمنار هيثم جبار عبد121132222424059032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمنتهى علي داخل عفيت121142222424059033

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينبأ حسين كاظم حمدان121152222424059036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينبأ رياض انتيش عليوي121162222424059037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائياساور امين عليوي حمد121172222424060003

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيايات عبد الخالق عبد الواحد موسى121182222424060009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار525.0075.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيايات كاظم خزعل محيسن121192222424060010

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيبنين شاكر صاحي فرحان121202222424060017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيبنين عبد ثجيل كاظم121212222424060018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيتبارك رحيم فياض دبخي121222222424060019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيحنين مجيد ياسر حسين121232222424060020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيحوراء حميد إبراهيم غضبان121242222424060022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الرزاق عجالن كطفان121252222424060023

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم جابر121262222424060029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء توفيق محمد مهدي121272222424060030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء رحمن جخم حاجم121282222424060031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم صكبان جويد121292222424060033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل سليم محسن121302222424060034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد مصباح عنبر121312222424060038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار603.0086.14ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي نعيم حطاب121322222424060039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينه صالح سراب حسن121332222424060045

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيسبأ صبار صالح مهدي121342222424060046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيشكران عمار محسن يوسف121352222424060047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيشهد حامد عبد حطحوط121362222424060048
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيعلياء نعيم عطيه عليوي121372222424060052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد جواد عزيز121382222424060055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد غالب شخير121392222424060058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه شناوه ناصر حسين121402222424060059

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي زبون عباس121412222424060061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم جابر121422222424060062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد جبر محيسن121432222424060064

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي مصباح عنبر121442222424060065

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيفرقد عواد احميد علي121452222424060066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيمريم راضي ثجيل كاظم121462222424060070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0080.57ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيميساء حميد ناصر حسين121472222424060073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائينور الهدى سلمان جخم حاجم121482222424060076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيأيمان غالب حميد داغر121492222424061002

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء571.0081.57ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيبنين كريم ساجت ختيل121502222424061008

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيتقوى رياض عزيز بداي121512222424061012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيحنين حسين كريم حمود121522222424061015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيحوراء حكيم كريم هايم121532222424061016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيحوراء رزاق عبد الهادي عايد121542222424061017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عكلو سبهان121552222424061019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيدموع حيدر قاسم حميد121562222424061020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيرقيه طالب عبد الحسين علي121572222424061021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء جليل محسن موسى121582222424061023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر محيبس فلفل121592222424061025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر555.0079.29ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد كاظم راضي121602222424061027

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0060.57ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عزيز خلف121612222424061029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند عبد الحسن محسن121622222424061032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر محمد عبد الحسين121632222424061033

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيسحاب علي كاظم سلمان121642222424061037

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيشوق حسين كريم حمود121652222424061039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم635.0090.71ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد اسمير كاطع121662222424061042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينبأ احمد رشيد حمزه121672222424061050

كلية العلوم/جامعة الكوفة653.0093.29ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد حميد عامر121682222424061052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينور الزهراء احمد اسمير كاطع121692222424061053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0068.57ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينور الهدى غفران جبار داغر121702222424061056

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينور غياض حسن عذافه121712222424061057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار638.0091.14ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيهديل عادل نعمه حسين121722222424061059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياسماء رحيم موسى مشيري121732222424062004

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياسماء موسى محمد حسن121742222424062005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيامنه فليح محسن علي121752222424062011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات رعد حميد خلف121762222424062012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات عامر عبد الخضر جابر121772222424062013
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات علي ناصر حسين121782222424062015

كلية اآلداب/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبسمله رياض جاسم باري121792222424062016

كلية العلوم/جامعة ذي قار650.0092.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبنين حسين علي حسين121802222424062017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبنين سعد عزيز فزيع121812222424062019

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبنين عبد العباس محمد علي جابر121822222424062020

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبنين علي كاظم علي121832222424062022

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبيداء عمار جبار ماهر121842222424062023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيحنين محمد علي هاشم121852222424062027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد ثجيل121862222424062028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرباب عذاب موسى مشيري121872222424062034

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرجاء عادل سالم خيون121882222424062035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرسل عباس سالم خيون121892222424062037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرقيه حسن جبار عزيز121902222424062039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء سامر علوان مكطوف121912222424062048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس محمد مزعل121922222424062053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الساده ناصر عليوي121932222424062054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عزيز كاظم ابو زدة121942222424062057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء كريم هاشم121952222424062058

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء فليح محسن علي121962222424062060

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين عبد هللا121972222424062061

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ياسين فرج121982222424062062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء ناظم وهيب لعيبي121992222424062064

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار577.0082.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء وسام خريجه خضير122002222424062065

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب باسم علي جياد122012222424062067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر حسين حسن122022222424062068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر مطشر احمد122032222424062070

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار535.0076.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب رزاق عبود حلبوص122042222424062071

كلية القانون/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب شوقي نجم عبد هللا122052222424062073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين كحيم122062222424062074

كلية العلوم/جامعة سومر643.0091.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل جرداغ جبار122072222424062075

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب مالح محسن علي122082222424062078

كلية التربية األساسية/جامعة سومر548.0078.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيساره احمد ذهب زغير122092222424062082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسجى صادق ياسين عوده122102222424062083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيطيبه باقر عيسى عبد علي122112222424062086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيعال محمد محمود تومان122122222424062091

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544.0077.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيغدير حسن روضان حريحر122132222424062092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد حسون صياح122142222424062094

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0089.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين حسن122152222424062096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حميد اجويد122162222424062097

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار492.0070.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مطشر عوده122172222424062098

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح مزعل عبود122182222424062099
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء محسن عزيز122192222424062101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسن عطيه122202222424062102

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه نبيل عاجل عطيه122212222424062105

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعيم جرداغ جبار122222222424062106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه وصي مرضوخ جاسم122232222424062108

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم حسن غالب محسن122242222424062110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر محمد كاظم122252222424062111

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم علي كاظم موسى122262222424062114

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم مجيد محسن سعد122272222424062116

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار536.0076.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمنار غالب ثجيل كاظم122282222424062117

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ سعد عزيز فزيع122292222424062120

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0091.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ طالب صكبان طالب122302222424062121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ غانم محسن كنيش122312222424062122

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ فاخر حمد عوده122322222424062123

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينرجس جمعه نعيم ياسر122332222424062125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر538.0076.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الواحد عجيمي ذياب122342222424062127

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور الهدى منذر خضير دويش122352222424062129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور عيسى ونان فهد122362222424062133

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور مجيد حميد سالم122372222424062134

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيامنة جميل ناصر حسين122382222424063003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات كامل جاسم محمد122392222424063005

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات موسى عريبي منصور122402222424063006

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحنين قاسم برهان فهد122412222424063009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد هاشم جابر122422222424063012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء صافي محسن اجوبير122432222424063013

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء كفاح حاجمم شنيار122442222424063014

كلية اللغات/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقية احمد عبد الكريم عصاد122452222424063015

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقية محمد كاظم حايف122462222424063016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرنا حطيحط حسين ناصر122472222424063017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء جيجان سهيل مذكور122482222424063021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم كريم محمد122492222424063022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار شري محمد122502222424063025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل مزيد سالم122512222424063027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي حسين طاهر122522222424063029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب باسم محمد ناصر122532222424063033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0078.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين سلمان عنيد122542222424063034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم عبود122552222424063035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب راجي علوان سمير122562222424063036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب رحمن ناهض منشد122572222424063037

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب رمضان يوسف جبارة122582222424063038

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب كامل فرهود راشد122592222424063040
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسارة احمد ريكان عطية122602222424063041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسارة محسن جعفر احمد122612222424063042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسجى عالوي سالم عاتي122622222424063044

كلية العلوم/جامعة كربالء643.0091.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسجى محمد عطية عجيد122632222424063045

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغسق حيدر عاشور فرحان122642222424063053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم حويش122652222424063055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسين نعمة122662222424063057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد باقر هالل122672222424063060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيلقاء رحمن ناهض منشد122682222424063062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم قائد سالم صكبان122692222424063064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم مراد نعمة رداد122702222424063065

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمها مصطفى عيدان كريدي122712222424063067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد كامل شرشوب122722222424063072

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور علي حسين برعم122732222424063073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى راضي عويد منخي122742222424063075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيابتسام حسن حيبش غضبان122752222424064001

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيايات جاسب مزعل والي122762222424064004

كلية العلوم/جامعة سومر624.0089.14ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيايالف مصطفى عناد مكطوف122772222424064007

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيايالف هادي رحم جبر122782222424064008

كلية االثار/جامعة القادسية435.0062.14ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيايمان محمد مزعل صليبي122792222424064009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيتحرير هالل لفته عبيد122802222424064012

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيخديجه حميد خالد جبار122812222424064015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0065.14ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عبد عيسى122822222424064018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح ذهب حريب122832222424064020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزينب عجمي طاهر علي122842222424064024

كلية العلوم/جامعة سومر634.0090.57ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيعبير موسى عكله صيوان122852222424064029

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيعذراء مهدي جواد عباس122862222424064030

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيعلياء حسن مايع باتول122872222424064031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح صيوان صبيح122882222424064034

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمه صبري جبر عرمان122892222424064035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيكوثر سعد محسن عبد122902222424064038

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0095.43ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيميثاق هديب فرحان عبد الحسين122912222424064039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر532.0076.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائينبأ يونس عكلة صيوان122922222424064040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائينجوى علي كتاب عامر122932222424064041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيندى سعد عبد عيسى122942222424064042

كلية الطب/جامعة سومر699.0099.86ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائينور امين عجيل جبر122952222424064044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائييسرى خلف حسون صبيح122962222424064045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائياديان محمد جبار جبر122972222424065002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيام البنين داخل عبد الحسين شناوه122982222424065003

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيايات مالك حامد فيصل122992222424065008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتبارك امير حسين علي123002222424065011
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيرضاء جبار عطار طحيبل123012222424065019

كلية العلوم/جامعة ذي قار636.0090.86ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيرقيه فراس فارس مريهج123022222424065020

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد عطيه غانم123032222424065028

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر مزعل مشهور123042222424065030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء صبري عبد عسكر123052222424065031

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار596.0085.14ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عمران جبر123062222424065032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء فهد صبر عناد123072222424065035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0065.86ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم صالح123082222424065037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر504.0072.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد كزار123092222424065038

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء545.0077.86ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم جاسم صيوان123102222424065044

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب منير جبار ماجد123112222424065046

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيساره اسعد محمد فياض123122222424065047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم نتيشون جويد123132222424065049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيشهد عباس نجم هالل123142222424065050

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيضحى باسم رحيم عليوي123152222424065053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيطيبة عباس جويد حسين123162222424065055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيغدير جواد كاظم حميدي123172222424065056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفاطمه مازن كاظم شيال123182222424065059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمالك احمد جاسم محمد123192222424065064

كلية التربية األساسية/جامعة سومر535.0076.43ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمنار عبد االمير طعمه مهلهل123202222424065065

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينوران علي شاكر اسود123212222424065067

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينوران هاتف صيوان لغط123222222424065068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0078.29ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهبه سعيد عبد هللا جار هللا123232222424065069

كلية التربية/جامعة سامراء525.0075.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهدى فاضل شريف عريبش123242222424065071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيوالء علي حمزه سلمان123252222424065072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائياسراء صادق نعمه جبر123262222424067001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائياالء عمار ياسر حنون123272222424067002

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار693.0099.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيامنه حسين علي رهيف123282222424067003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر عبد الحسين مزعل123292222424067005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيتقى محمد رزاق بشيت123302222424067006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0088.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحوراء جبار هاشم ساهي123312222424067007

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح حسن كليكل123322222424067009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي احمد123332222424067012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية578.0082.57ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسين مزعل123342222424067013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم عويد فلك123352222424067014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيساره جواد مناع مالخ123362222424067015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيضحى محمد لحيم عبد علي123372222424067016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان633.0090.43ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيغاده حازم ثامر رسن123382222424067018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد حسين محسن123392222424067019

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار579.0082.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيمريم رائد كامل محسن123402222424067021

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيمريم ماجد سالم جاسم123412222424067022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر481.0068.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائينرجس علي كاظم محمد123422222424067024

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد كنون جبر123432222424067027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر عواد كاظم123442222424067029

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائييقين نجم عبد الحسين مزعل123452222424067030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيآيات مؤيد حاكم طه123462222424069001

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عجيل عبد123472222424069008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيجنات فارس نايف محيميد123482222424069011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيحوراء حميد رشيد حرب123492222424069013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيحوراء طالل فارس عذيب123502222424069014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيدعاء شراد دغيم كواك123512222424069015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيرسل جابر عبد الرزاق عليخ123522222424069017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسين123532222424069021

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب حسن علي123542222424069024

كلية التمريض/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيطيبة حبيب عزيز بويج123552222424069031

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيطيبة رزاق خضير فتفوت123562222424069032

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0077.14ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيغدير زيد خليف محمد123572222424069034

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيفاطمة جاسب اشعيل جرمد123582222424069035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيمريم سعد ثامر قاسم123592222424069038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيهبه ياس خضير عباس123602222424069044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0067.57ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيآيات عبد الكريم نفاوه صيوان123612222424070002

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية624.0089.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيآيات محمد حامد موسى123622222424070003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار603.0086.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيآيات محمد ديوان عوده123632222424070004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار650.0092.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيآيه علي حبيب صبيح123642222424070005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى589.0084.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائياديان علي حمود علي123652222424070008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.9299.56ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائياسراء حسن عبد علي حتاي123662222424070009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.4898.64ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيام البنين سعد زوري جبار123672222424070012

كلية الطب/جامعة ذي قار704.20100.60ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائياميره مازن عزيز بداي123682222424070013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى550.0078.57ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيانتظار مساعد كريم عواد123692222424070014

كلية الطب/جامعة ذي قار709.60101.37ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيايات عايد العيوس حاشوش123702222424070015

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيايات علي هادي لفته123712222424070017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيبنين حسين عناد جبر123722222424070023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0076.29ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيبنين رامي حمدان داود123732222424070024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.2497.46ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان عطيه غنيم123742222424070025

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيبنين هيثم غازي شاكر123752222424070026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد جبار رائد123762222424070027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيحنين عماد كاظم برغوث123772222424070028

كلية الطب/جامعة بغداد710.76101.54ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد حسن جبر123782222424070029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار636.0090.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيحوراء خير هللا لفته عوده123792222424070030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.8490.55ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيحوراء ريحان ناصر عبد123802222424070031

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيديما رزق هللا علي حسين123812222424070034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرسل كامل رويح علي123822222424070037
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كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرند حنين مطلق حمد123832222424070038

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيروان انور ضياء علوان123842222424070040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد حسن123852222424070041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار565.0080.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء ثجيل عايد منشد123862222424070042

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين ناهي ضامن123872222424070044

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.6898.67ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد خشان عنبر123882222424070045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عطشان مهورش123892222424070046

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض بخيت يلوي123902222424070047

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية626.6889.53ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض لطيف جاسم123912222424070048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء عطيه غميس مذبوب123922222424070051

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حامد علي123932222424070052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.1297.30ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كامل محمد123942222424070053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء مالك محمد يوسف123952222424070054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شريف عجيل123962222424070055

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.6886.67ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ياسر ضعين123972222424070056

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم جبار عبد العباس123982222424070057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء نزار جبار باوه123992222424070058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0877.73ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء هشام جواد مهدي124002222424070059

كلية التمريض/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهره عباس ناصر حسن124012222424070060

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار567.0081.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عزيز محمد124022222424070063

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب ريدان رشيد حميد124032222424070065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب علي شريف عجيل124042222424070069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار633.0090.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب علي كريم سمير124052222424070070

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد كطامي محمد124062222424070071

كلية القانون/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عطيه طاهر124072222424070072

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينه احمد عكله عبد الحسن124082222424070073

كلية العلوم/جامعة ذي قار630.0090.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيساره ستار سويد عوده124092222424070074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر536.0076.57ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيساره مهدي صالح طويش124102222424070076

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيشهد لطيف عباس حياوي124112222424070078

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيضحى احمد جواد عباس124122222424070079

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الرضا محمد عايد124132222424070080

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.4096.77ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيضفاف رياض كريمش صاحب124142222424070081

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيطيبه نهاد ريحان كريم124152222424070082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0073.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيطيبه غسان علي حسين124162222424070084

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيطيبه ياسين طه يونس124172222424070085

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيطيف فهد عواد جبار124182222424070086

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.8494.55ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيغسق محمد مطر رهيف124192222424070087

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم جعفر124202222424070088

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد الكريم علي نوري124212222424070090

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه انور كاظم بريج124222222424070091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.9693.99ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه جبار عمير نشمي124232222424070092
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كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0089.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن حامد مشتت124242222424070093

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0086.57ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار عبد علي حسين124252222424070095

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549.0078.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه قحطان يحيى عذاب124262222424070096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه كامل محمد عواد124272222424070097

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم عمار جاسم محمد124282222424070100

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم مطشر فالح حسن124292222424070101

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم نورس طالب جواد124302222424070102

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.3278.05ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمعصومه احمد صمد علي124312222424070103

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمالك حسين هاشم مدلول124322222424070104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمنار حسن شرشاب خليف124332222424070105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمنار فرحان مزعل زغير124342222424070106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار545.0077.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمنار كمال خضير هلوس124352222424070107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمنال مديح وارد زهيان124362222424070108

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينبأ حسين رزوقي عبد الساده124372222424070110

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية649.0092.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينبأ صالح هادي مطر124382222424070111

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينبأ عالء حسن عطب124392222424070112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد الكاظم طاهر خلف124402222424070114

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.8099.26ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور الهدى جاسب عكله خليل124412222424070115

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0088.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي جواد عنايه124422222424070117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى566.0080.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور الهدى وسام مطير حسين124432222424070119

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور حمد سعود عاصي124442222424070120

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور سالم محسن يونس124452222424070121

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور غسان علي حسين124462222424070123

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور هاني حكمت ابراهيم124472222424070125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيهاجر حسن سوادي نجيبان124482222424070127

كلية العلوم/جامعة سومر623.0089.00ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعلياء انور عبد الرحيم عبد الصاحب124492222425002002

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيبتول جابر حمود جبر124502222425010003

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيندى طاهر اليج حسين124512222425010010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيدعاء ناصر خلف لفته124522222425013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء جاسم خالف عايش124532222425013006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية516.0073.71اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيغدير غانم عطيه عيدان124542222425013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايات عواد كاظم موسى124552222426001005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.0089.86ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيتقى سلمان ناصر خليف124562222426001010

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيدعاء نعيم شناوه عصيد124572222426001016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرؤى علي قاسم عبد124582222426001019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء حبيتر جياد كطان124592222426001025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن علي موسى124602222426001026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء صبيح عبد هللا زغير124612222426001028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح حسن جاسم124622222426001029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهرة غني حنون حذيه124632222426001034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب صبار ناصر حسين124642222426001036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيسالي يوسف محمد كاظم124652222426001039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيسجى علي غالي حمادي124662222426001040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيصابرين رائد سالم خيون124672222426001044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيطيبه حسين عزيز عبيد124682222426001046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عصام عبد الكاظم جبر124692222426001047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمريم حيدر حسين جاسم124702222426001055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمنتهى علي حسين طوكان124712222426001059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمنى احمد فيصل عكله124722222426001061

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيميالد محمد كامل عويد124732222426001062

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس احمد محمد رضا جبر124742222426001064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الهدى جبار ماهود جابر124752222426001065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهدى حسين علي كريم124762222426001071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيانوار علي حسين عبادي124772222426002008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايه جعفر عاكف فليح124782222426002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبتول محمود هادي فضيل124792222426002017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبنين خضير نعيمه عبد الزهره124802222426002023

كلية العلوم/جامعة سومر641.0091.57اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك عادل كاصد مفتن124812222426002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية433.0061.86اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتقى مظلوم حريم صالح124822222426002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0069.29اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء حيدر محسن جواد124832222426002036

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء محيي موسى راضي124842222426002041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء مجيد ناصر سيد حسين124852222426002048

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدنيا مسير مهلهل حمود124862222426002049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرحاب زهير شاكر امزيعل124872222426002053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرسل حسين عكله عبد الحسن124882222426002055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرشا حبيب عنيد عطور124892222426002056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء ثامر موسى رحيمه124902222426002061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء زهير شاكر امزيعل124912222426002067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء عزيز عباس ظاهر124922222426002072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469.0067.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء كريم عكله عبد الحسن124932222426002076

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء ناظم حسن موسى124942222426002081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء يسر محمد عبد124952222426002083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب خير هللا زغير عبيد124962222426002087

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينه صالح هادي لفته124972222426002094

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين543.0077.57اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسلسبيل عبد الباري محسن جايد124982222426002103

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيطيبه عادل جبر مخيلف124992222426002111

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعبير احمد يحيى كاظم125002222426002113

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيغفران هادي صالح فطامي125012222426002118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه رفعت عبد الرحيم سعدون125022222426002122

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه مهند عبد خليف125032222426002125

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمنار وضاح نوري ساير125042222426002139

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينبأ محمد هالل صهال125052222426002144
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينوال شخير علي علك125062222426002148

كلية اآلداب/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور ضاري زعال خضير125072222426002153

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهدى باسم كاظم بهلول125082222426002162

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيوفيه طاهر ماضي بدر125092222426002168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية التضامن المختلطةاحيائياديان عباس علي ثويني125102222427001001

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية التضامن المختلطةاحيائياالء سمير بجاي راضي125112222427001002

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية التضامن المختلطةاحيائيبتول مرتضى جابر طاهر125122222427001004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0081.14ثانوية التضامن المختلطةاحيائيحوراء عماد جابر طاهر125132222427001007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية التضامن المختلطةاحيائيدعاء هيثم صابر علي125142222427001008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزهراء حميد حسين ناصر125152222427001009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0087.71ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزهراء عباس علي ثويني125162222427001012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزينب كامل علي حسين125172222427001013

كلية العلوم/جامعة ذي قار654.0093.43ثانوية التضامن المختلطةاحيائيفاطمه علي شاكر جوني125182222427001017

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار694.0099.14ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمنار سالم حنظل ناصر125192222427001018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية التضامن المختلطةاحيائيوجدان عبد العظيم صفر عليخ125202222427001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار532.0076.00اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيأروى مؤيد توفيق احمد125212222427002001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيايمان ابراهيم نوري صالح125222222427002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيايات قيصر عوده جبر125232222427003001

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيايات كامل حشيش عبد هللا125242222427003002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيرحاب علي عبد بدين125252222427003003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيزهراء موزان سلمان مهوس125262222427003006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيغدير حسن جابر عبود125272222427003011

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية578.0082.57ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيفاطمه كشمر جبر مسلم125282222427003012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00ثانوية االيمان المختلطةاحيائيحوراء حميد ذياب حاشوش125292222427004003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية االيمان المختلطةاحيائيحوراء صالح سلمان جبار125302222427004004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية االيمان المختلطةاحيائيحوراء عبد هللا خنجر منشد125312222427004005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية االيمان المختلطةاحيائيزينب رائد خماط منشد125322222427004008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية االيمان المختلطةاحيائيزينب نواف سرحان عبيد125332222427004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0084.00ثانوية االيمان المختلطةاحيائيعبير نعمه لهمود شندوخ125342222427004012

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار456.0065.14ثانوية االيمان المختلطةاحيائيغدير حسين رزاق ثامر125352222427004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية االيمان المختلطةاحيائيكوثر فاضل غالي صالح125362222427004016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمريم قاسم حسن داود125372222427004017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية االيمان المختلطةاحيائييقين يونس مبارك شريف125382222427004020

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية البدر المختلطةاحيائيايات قاسم زاهي عريان125392222427006002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط567.0081.00ثانوية البدر المختلطةاحيائيزمن علي داخل حسن125402222427006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495.0070.71ثانوية البدر المختلطةاحيائيفاطمه الزهراء سعود حسن سعدون125412222427006017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية البدر المختلطةاحيائيفاطمه نعيم كاظم عذيب125422222427006018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية الشهيد كامل ثجيل العكيلي المختلطةاحيائيميعاد مبدر حمادي طهيوش125432222427008004

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار576.0082.29ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائياسماء غالب محمد سمير125442222427009001

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيايمان حيدر كاظم شنوف125452222427009004

كلية التمريض/جامعة ذي قار667.0095.29ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيختام كريم كامل عباس125462222427009006
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كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيزينب عباس حسان محمد125472222427009011

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيعذراء اياد جاسب خزعل125482222427009013

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0073.57ثانوية النبعة المختلطةاحيائيفاطمه رحيم عرمش جبر125492222427011007

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية البحتري المختلطةاحيائيابرار جمال منشد شميم125502222427012001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية البحتري المختلطةاحيائيبنين ماجد غافل حمد125512222427012005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية البحتري المختلطةاحيائيزهراء عباس فاضل كاظم125522222427012007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية البحتري المختلطةاحيائيزينب حبيب حسين شده125532222427012010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية البحتري المختلطةاحيائيزينب علي ريسان ذخر125542222427012012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية البحتري المختلطةاحيائيفاطمه حاتم حيال حسين125552222427012018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية البحتري المختلطةاحيائيفاطمه خالد حسن عويد125562222427012019

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيزهراء فاضل مونس فيصل125572222427013006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار502.0071.71ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائينهى طالب مؤنس فيصل125582222427013016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيوفاء طالب مونس فيصل125592222427013020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية أغادير المختلطةاحيائيزهراء ستار كريم مريعي125602222427014006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر546.0078.00ثانوية أغادير المختلطةاحيائيطيبه حامد عكله محسن125612222427014010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار539.0077.00ثانوية أغادير المختلطةاحيائيغفران صبار حسين نعيمه125622222427014012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيحوراء هاشم عبد حسن125632222427015002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0084.57ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيزينب جواد كاظم ناهي125642222427015003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيسجى حسين كريم عبد هللا125652222427015005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيطيبه عوده سواري نعمان125662222427015006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيزهراء كريم قاسم محمد125672222427018004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار534.0076.29المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيغفران كريم كسار رضا125682222427018005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيفيحاء حكيم نعمه عواد125692222427018008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيوفاء خير هللا خميس كسار125702222427018009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيانتظار سلمان خويط خضير125712222427020001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيزهراء جبار رزاق جبر125722222427020003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعفاف حلو طعيمه غركان125732222427020005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيفاطمه عبد مبرم طوكان125742222427020006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيمريم حردان صدام حبيب125752222427020007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيحوراء رزاق جبر سعيد125762222427022004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيحوراء صالح مهدي لفلوف125772222427022005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيرحاب حكيم عبود غالي125782222427022006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيرسل حسين عزيز جوده125792222427022007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزهراء كريم مجيد راضي125802222427022010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزينب عبد الخضر فرج كزار125812222427022014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزينب محمد معن كاظم125822222427022017

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيساره نعيم عطيه لفته125832222427022018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار639.0091.29ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيشكران غالب مناحي محمد125842222427022019

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيصفاء سلمان زغير حياوي125852222427022021

كلية االعالم/جامعة ذي قار455.0065.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيغدير علوان الزم شياع125862222427022023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيفاطمه طالب وعد محي125872222427022025
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كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0087.86ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمعصومه عادل محمد جابر125882222427022026

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية العقيدة المختلطةاحيائينور الهدى سالم غازي عوده125892222427022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0069.71ثانوية الواثق المختلطةاحيائياثمار عقيل رمضان موحان125902222427025001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية الواثق المختلطةاحيائيايات صدام راضي فزع125912222427025002

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية الواثق المختلطةاحيائيبراء جبار هادي عويد125922222427025003

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار422.0060.29ثانوية الواثق المختلطةاحيائيصفاء قاسم عبد الرضا جاسم125932222427025006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية الواثق المختلطةاحيائيمالك مشتاق فرج والي125942222427025007

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائياميمه علي ناصر حسين125952222427026001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيبراء راشد ورور كاظم125962222427026002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيبنين نزار حسن جبير125972222427026003

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيحوراء عباس محيسن جبر125982222427026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0066.43ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيدعاء عباس محيسن جبر125992222427026006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيرمله عبد الحميد عبد المحسن ربح126002222427026008

كلية العلوم/جامعة سومر604.0086.29ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيزينب داخل موحان بهلول126012222427026010

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547.0078.14ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيفاطمه محمد عرموط نخل126022222427026012

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيمنى رحيم عبد المحسن ربح126032222427026013

كلية العلوم/جامعة ذي قار653.0093.29ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيمهى حميد كريوش جبير126042222427026014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائينبأ جعفر حسن جبير126052222427026015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر532.0076.00ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائييسرى عايد سعيد جاسب126062222427026017

كلية العلوم/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية المعارف المختلطةاحيائيحنين مرتضى ياسر محمد126072222427029005

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية المعارف المختلطةاحيائيساره فالح محسن فضاله126082222427029010

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية المعارف المختلطةاحيائيوسن قاسم حنون محسن126092222427029015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيبنين رزاق منشد عبود126102222427030004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى570.0081.43ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيتبارك حسين صخيل مسعد126112222427030005

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار570.0081.43ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيتبارك رعد وحيد جبر126122222427030006

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيحوراء حسين علي خلف126132222427030007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيزمن محسن عبد يفت126142222427030009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيزهره عدنان عزيز صباح126152222427030012

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0087.43ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيزينب احمد جاسم محمد126162222427030013

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيزينب حامد ابراهيم جابر126172222427030014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيسعاد حسين علي جلود126182222427030016

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيصابرين رعد وحيد جبر126192222427030019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار526.0075.14ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيغدير خزار صبير فليح126202222427030020

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيفرقان هاني غني عبيد126212222427030021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر529.0075.57ثانوية الخيرات المختلطةاحيائينور عبد ناصر حمد126222222427030024

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار578.0082.57ثانوية الخيرات المختلطةاحيائينور علي عبد الرضا محمد126232222427030025

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية الخيرات المختلطةاحيائينوره طالب جبار مريعد126242222427030026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية الخيرات المختلطةاحيائيهبه حسين علي جبر126252222427030027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية االخالص المختلطةاحيائيانوار باسم صبيح كريم126262222427032002

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57ثانوية االخالص المختلطةاحيائيايه جالل عبد المحسن عالوي126272222427032003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار628.0089.71ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحوراء احمد علي غالب126282222427032008
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزهراء علي خلف عربي126292222427032012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزهره مؤيد حامي عويد126302222427032016

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0086.14ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزينب زاهد مهدي عمران126312222427032017

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزينب هادي جبار رهيف126322222427032019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية االخالص المختلطةاحيائيضفاف عبد الجبار عيسى جايد126332222427032025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية االخالص المختلطةاحيائيغفران عبد الحسين عدوان علي126342222427032027

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية االخالص المختلطةاحيائيفاطمه جاسب علي غالب126352222427032028

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية االخالص المختلطةاحيائيفاطمه جواد كاظم عاتي126362222427032029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمريم فؤاد فاضل فهد126372222427032033

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية االخالص المختلطةاحيائيهجران حميد سوادي كحيط126382222427032037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية االخالص المختلطةاحيائيهدى ميثاق رشيد مصبح126392222427032038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية الخلد المختلطةاحيائيدعاء فارس راضي جاسم126402222427034006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الخلد المختلطةاحيائيكوثر حافظ ريسان كاظم126412222427034008

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29ثانوية الخلد المختلطةاحيائينرجس حافظ ريسان كاظم126422222427034010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار572.0081.71ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيأسماء خالد ناصر محمد126432222427035001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار506.0072.29ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيبهاء محسن حران جاري126442222427035006

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار690.0098.57ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيفاطمه جواد زعزوع صكر126452222427035017

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيهدى خالد ناصر محمد126462222427035021

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار461.0065.86ثانوية السعدية المختلطةاحيائيحوراء حسن ريسان مطشر126472222427036005

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية السعدية المختلطةاحيائيزهراء مالك مجيد داغر126482222427036007

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائيابتسام قاسم والي حسين126492222427040001

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائياسماء رياض جمال عبد126502222427042001

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية العرفان المختلطةاحيائيايه رافد شاكر خضير126512222427042005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائيبنين عظيم موحان صبيح126522222427042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0070.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيحوراء عبد اللطيف غانم شهيب126532222427042010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية العرفان المختلطةاحيائيحوراء وليد عبد الحسين عناد126542222427042011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزهراء خالد وارد حمود126552222427042016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزينب باسم جواد منصور126562222427042019

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0089.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزينب عبد االمير عايد درعان126572222427042020

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائيشموس احمد خشن مغامس126582222427042023

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار447.0063.86ثانوية العرفان المختلطةاحيائيعرفان رحيم ثجيل خزعل126592222427042025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية العرفان المختلطةاحيائيفاطمه نزار منصور صبيح126602222427042029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيكوثر حسين محمد جاسم126612222427042030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية العرفان المختلطةاحيائيليلى سلمان نيشان خليفه126622222427042031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية العرفان المختلطةاحيائينازنين عقيل طعيمه شبيب126632222427042033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية العرفان المختلطةاحيائينور الهدى مقبل عبد الرضا عبد علي126642222427042034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية العرفان المختلطةاحيائينوران ناجي عكاب سعد126652222427042035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية المسار المختلطةاحيائيافراح عماد كريم شناوه126662222427043002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية المسار المختلطةاحيائيفاطمه بخيت كريم ثاجب126672222427043010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية المسار المختلطةاحيائيوديان قاسم علي عطيه126682222427043016

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية الشهيد اياد مزهر المختلطةاحيائيانعام علي جالب حمادي126692222427044001
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كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط475.0067.86ثانوية الشهيد اياد مزهر المختلطةاحيائيفاطمة حسن وحيد راضي126702222427044003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية بابل المختلطةاحيائيآيات عارف ياسر حسين126712222427046001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية بابل المختلطةاحيائيزهراء علي كاظم محسن126722222427046005

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية بابل المختلطةاحيائيهدى حسين عبد هللا محمد126732222427046013

كلية التربية/جامعة ميسان573.0081.86ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيعذراء علي عبد جابر126742222427047004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر529.0075.57ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيايمان عبد الحسن كاظم حاشوش126752222427048002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيدعاء خليل كاظم عباس126762222427048006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب كاظم خضر رسن126772222427048011

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب مهدي صالح عبد الحسن126782222427048013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيسمر فارس محسن موسى126792222427048014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيفاطمه حيدر عبد العالي نعيمه126802222427048019

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمريم حمود جرو مشعل126812222427048021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيامنه داخل عبد شري126822222427050002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيحنان عمار رسمي عليوي126832222427050005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0073.57ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيدعاء جاسم كاظم باقر126842222427050006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيزمن ثائر جحيل مطر126852222427050008

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيمنار احمد كردي مزعل126862222427050012

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية فدك المختلطةاحيائيابتعاد مزهر والي حربي126872222427051001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية فدك المختلطةاحيائيضحى حميد علي مسعود126882222427051012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيزينب حسين تركي عبد الحسين126892222427052004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيمريم ثجيل زغيرون كاظم126902222427052005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيحنان جاسم عباس زوير126912222427053004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية عقبة بن نافع المختلطةاحيائيحوراء جاسب بوهان ساجت126922222427053005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية الرصافي المختلطةاحيائياماني فارس عبد العالي صالح126932222427055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيخديجه عبد العزيز صالح نايف126942222427055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0084.14ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيفاطمه كشيش جابر شنيدخ126952222427055012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية الرصافي المختلطةاحيائيكوثر عبد العزيز صالح نايف126962222427055013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيرحاب حيدر طعيمه شريف126972222427058002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيزينب اياد كاظم زاجي126982222427058004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية الطف المختلطةاحيائياسراء نعيم محيل فجر126992222427060003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الطف المختلطةاحيائياكرام رشيد كميل فانوس127002222427060004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيبنين حاتم حسين عبد127012222427060007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيزمن كامل نجم مظلوم127022222427060012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء جميل فرحان عبود127032222427060013

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء رجوان حسين سلمان127042222427060014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء شعالن زغير صافي127052222427060016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء عمار عبد الهادي عبد هللا127062222427060017

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب طعيمه فضاله كنيدح127072222427060018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب علي فاضل علي127082222427060020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الطف المختلطةاحيائيسناء نعيم ادرول خضر127092222427060023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيعذراء علي اعبيد ساهي127102222427060024
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية الطف المختلطةاحيائيغفران عامر حميد صديج127112222427060025

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيغفران نعيم يوسف محمد127122222427060026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط526.0075.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه هليل عيسى بجاي127132222427060027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية الطف المختلطةاحيائيمريم طالب كيطان خليف127142222427060031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الطف المختلطةاحيائيهبه حسن عبيد صيوان127152222427060034

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيانعام احمد حسن علي127162222427061002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيدالل شاكر زويد جابر127172222427061004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيرحيمه شيحان سوادي رويح127182222427061005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيزهراء محمد عبيد داود127192222427061006

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيمريم علي حسن علي127202222427061008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00ثانوية الهناء المختلطةاحيائيام البنين عبود ثجيل فرحان127212222427062001

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الهناء المختلطةاحيائيدعاء مطر صخي روضان127222222427062005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية الهناء المختلطةاحيائيدالل كاظم راشد عيال127232222427062006

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية الهناء المختلطةاحيائيزينب محيل درموك مطير127242222427062010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية الهناء المختلطةاحيائيشهد شعالن فلغوص ظاهر127252222427062011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0061.43ثانوية الهناء المختلطةاحيائيفاطمه بريج محمد عبد127262222427062014

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86ثانوية الهناء المختلطةاحيائينور الهدى جواد كاظم عبيد127272222427062017

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيابتهال امين خليل فيصل127282222427063001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيزهراء احمد حسن عريطل127292222427063002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0080.29ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيزينب جبار عبود كبير127302222427063004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيهناء احمد دبي حزيم127312222427063009

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0083.43المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائيمقدس علي جوني جابر127322222427064007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0080.71ثانوية االحرار المختلطةاحيائيبراء جبار عطيه زغير127332222427066003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية االحرار المختلطةاحيائيمريم حسين علي كليب127342222427066004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0081.71المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائياحالم حميد مطير جابر127352222427067001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائياالء حسين نمرود بشاره127362222427067003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيامنة ستار طاهر صالح127372222427067004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيبنين رعد حمود كاظم127382222427067005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيزينب قاسم محسن حواس127392222427067015

كلية التربية/جامعة ميسان531.0075.86المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيزينب نعيم طاهر صالح127402222427067016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيغفران حافظ هادي دلي127412222427067018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيهاشميه مجيد جابر صالح127422222427067022

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيايات سمير بندر راضي127432222427068001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيفاطمه نعيم كمر عبد هللا127442222427068002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيرواء عبد الرزاق محمد جاسم127452222427069001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيزينب عزر مطشر كزار127462222427069003

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار567.0081.00ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائياسراء جواد مضحي مشرف127472222427070001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيانوار مبارك عواد سويف127482222427070002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيبتول صاحب ماجد فايز127492222427070003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0074.57ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيزهراء محمد كاظم فرحان127502222427070005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى512.0073.14ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيفاطمه محمد كاظم فرحان127512222427070008
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كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيمريم ساير حريز عناد127522222427070009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار542.0077.43ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائينور الهدى علي جبر سويف127532222427070010

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء اسماعيل ابراهيم عجيل127542222427073015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينور الهدى ياسر محيسن دفش127552222427073029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية النهروان المختلطةاحيائيزهراء ثامر فليح حسن127562222427075003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعذراء طعمة حويش داود127572222427075009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمريم راهي ضاحي علي127582222427075012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية الوهج المختلطةاحيائيزهراء هاني رحيم جبر127592222427077004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية الوهج المختلطةاحيائيزهراء ياس عبد الخضر عبود127602222427077005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية الوهج المختلطةاحيائيطيبه حسن محمد جاسم127612222427077007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية الوهج المختلطةاحيائيغفران كريم جبر خليف127622222427077008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية الوهج المختلطةاحيائيفاطمه حسين محمد جاسم127632222427077009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الوهج المختلطةاحيائيفاطمه مؤيد حاتم مختاض127642222427077010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية السبطين المختلطةاحيائيخديجه علي غالي ربح127652222427078003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية السبطين المختلطةاحيائيزهراء محمد عريبي عاجل127662222427078006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية السبطين المختلطةاحيائيزينب علي صالح عبد127672222427078008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيحوراء طالب عزيز عجيل127682222427080002

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيسماح خلف الفي هاشم127692222427080005

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0095.86ثانوية الصفا المختلطةاحيائيايناس ربيع غني فاضل127702222427081001

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية الصفا المختلطةاحيائيبراء رزاق نور ظاهر127712222427081002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية الصفا المختلطةاحيائيبنين نعيم عبد محارب127722222427081003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية الصفا المختلطةاحيائيشروق بشير محسن فاضل127732222427081009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية الصفا المختلطةاحيائيضحى ازهر شاكر شكاحي127742222427081010

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية الصفا المختلطةاحيائيطيبه علي حسين عطيه127752222427081011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية الصفا المختلطةاحيائينرجس ناجي كاظم كشوش127762222427081013

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية حاتم الطائي المختلطةاحيائيزينب طالب رحيمه عويد127772222427084002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية حاتم الطائي المختلطةاحيائيعذراء حسن هادي جحيل127782222427084004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29الخارجياتاحيائيأيات ابراهيم جاسم حريب127792222428050004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43الخارجياتاحيائياساور حسين عوده سلطان127802222428050030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57الخارجياتاحيائياستبرق حسين علي جبر127812222428050032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00الخارجياتاحيائيايات عدنان شمران عكش127822222428050095

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57الخارجياتاحيائيايات غالب حسن مغامس127832222428050098

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71الخارجياتاحيائيايات كامل حناوي محمد127842222428050104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86الخارجياتاحيائيايات كريم ثامر عذب127852222428050105

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار581.0083.00الخارجياتاحيائيايه اكرم سعود طعمه127862222428050114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00الخارجياتاحيائيايه صبري عبد سندال127872222428050115

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار557.0079.57الخارجياتاحيائيجمان واثق حاكم ضهد127882222428050147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0084.57الخارجياتاحيائيحوراء عبدالرحيم عبد الصاحب مركب127892222428050167

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0062.57الخارجياتاحيائيحوراء عدنان حميد علي127902222428050168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43الخارجياتاحيائيدعاء محمد بدن عكاب127912222428050195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0065.57الخارجياتاحيائيدنيا عبدهللا هاشم غازي127922222428050202
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29الخارجياتاحيائيرباب خلف جبر عاصي127932222428050206

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00الخارجياتاحيائيرجاء عواد فرج جبر127942222428050211

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71الخارجياتاحيائيرجاء يابر ثجيل بري127952222428050212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0066.57الخارجياتاحيائيرنده سالم عزيز حسين127962222428050237

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43الخارجياتاحيائيزهراء سامي نعيم فرج127972222428050267

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00الخارجياتاحيائيزهراء صباح جواد كاظم127982222428050276

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0085.29الخارجياتاحيائيزهراء عاجل كاظم دنكي127992222428050281

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71الخارجياتاحيائيزهراء علي عبد مشحوت128002222428050292

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549.0078.43الخارجياتاحيائيزهراء علي عبدالحسين تبينه128012222428050293

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86الخارجياتاحيائيزهراء فراس قادر راهي128022222428050296

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية381.0054.43الخارجياتاحيائيزهراء قاسم لطيف حسين128032222428050297

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71الخارجياتاحيائيزهراء محمد جاني كنيهر128042222428050303

كلية العلوم/جامعة سومر608.0086.86الخارجياتاحيائيزهراء منشد كطامي جاسم128052222428050308

كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0076.00الخارجياتاحيائيزهره محمد عباس زغير128062222428050315

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00الخارجياتاحيائيزينب رمزي شهيد مجيد128072222428050331

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار582.0083.14الخارجياتاحيائيزينب مصطفى عاشور حسين128082222428050357

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43الخارجياتاحيائيساره علي كاظم عباس128092222428050372

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57الخارجياتاحيائيسجى عادل كاصد مفتن128102222428050383

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.7287.25الخارجياتاحيائيشمس ضياء ماضي بشير128112222428050415

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29الخارجياتاحيائيصابرين حسين غازي شرشاب128122222428050425

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0085.86الخارجياتاحيائيضحى رياض كيطان خليف128132222428050444

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43الخارجياتاحيائيطيبه رياض مونس خشل128142222428050455

كلية التربية األساسية/جامعة سومر563.0080.43الخارجياتاحيائيعهود رحيم كريم خفيف128152222428050480

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57الخارجياتاحيائيغفران امن جواد عبد الواحد128162222428050487

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86الخارجياتاحيائيغفران يحيى طالب سعود128172222428050495

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71الخارجياتاحيائيفاطمه جبار حسين نايف128182222428050506

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار695.0099.29الخارجياتاحيائيفاطمه عبدالحسين سعيد لفلوف128192222428050519

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86الخارجياتاحيائيفاطمه علي كامل موسى128202222428050522

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية614.0087.71الخارجياتاحيائيفاطمه مانع صويح كاظم128212222428050527

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار513.0073.29الخارجياتاحيائيفرح عبد جمعه دفار128222222428050533

كلية اآلداب/جامعة واسط498.0071.14الخارجياتاحيائيفرقان سبتي حسن خلف128232222428050535

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة543.0077.57الخارجياتاحيائيفرقان سفاح طارش سعود128242222428050536

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة سومر541.0077.29الخارجياتاحيائيمريم رياض عبد علي اسماعيل128252222428050563

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71الخارجياتاحيائينبأ خيرهللا خلف غالب128262222428050609

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29الخارجياتاحيائينماء رمزي طاهر فليح128272222428050621

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29الخارجياتاحيائينور الهدى حسن ديوان محمد128282222428050626

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86الخارجياتاحيائينور خالد بدن سوادي128292222428050635

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86الخارجياتاحيائينوره جواد فارس ضعيف128302222428050669

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14الخارجياتاحيائيهدى حيدر جبر غالي128312222428050688

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0069.71الخارجياتاحيائيوالء رحيم عبد الكريم عبد العزيز128322222428050722

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0083.57الخارجياتاحيائييقين مصطفى هادي صالح128332222428050729
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيابراهيم قاسم عبد الزهره دبيس128342222511002001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياجود محمد زهير فيصل زامل128352222511002003

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار576.0082.29اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحسان احمد ضاحي علي128362222511002004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد عمار علي حسين128372222511002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيجعفر صادق كاظم حسن128382222511002009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحامد شاكر وثيج عجيل128392222511002010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين بدر ناصر مصدك128402222511002014

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيزين العابدين علي حسين صالح128412222511002024

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.0095.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيساير فايز نعيم موسى128422222511002025

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيسيف فراس عبد هللا عامر128432222511002028

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعلي حيدر كريم محمد128442222511002035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعلي طالب بادي عبود128452222511002039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.0092.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم جويد حسين128462222511002040

كلية القانون/جامعة سومر504.0072.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعلي مدلول حسين جساب128472222511002042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0085.29اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيكرار حيدر عايد محمد128482222511002045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمؤمل رياض عطيه غازي128492222511002046

كلية العلوم/جامعة سومر494.0070.57اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمؤمل نعيم عبد الحسن شاووش128502222511002048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495.0070.71اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمحمد عبد الشهيد رمضان مجحم128512222511002059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمصطفى نبيل طارش حسن128522222511002062

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيإبراهيم علي خريجان بدر128532222511005001

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء543.0077.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين ابراهيم خضر صالح128542222511005011

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين مطيع نعيثل عبد الحسن128552222511005017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط611.0087.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيزيد احمد كاظم هادي128562222511005024

كلية االعالم/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيسجاد محمد وحيد ضويف128572222511005027

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيطالل عبد هللا محيسن حنون128582222511005029

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي حيدر حسين حسن128592222511005039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي ربيع ناشي عكاب128602222511005041

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0080.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن شهيل شجاي128612222511005047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى583.0083.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد رضا اسماعيل ياسين عبد الرضا128622222511005057

كلية القانون/جامعة ذي قار515.0073.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمهدي مصطفى عويد صوين128632222511005071

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0081.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيوليد خالد غافل كحيط128642222511005073

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية الغدير للبنينتطبيقياكرم فاضل عيسى أحمد128652222511006002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية الغدير للبنينتطبيقيسالم شياع ذياب فاطس128662222511006009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية الغدير للبنينتطبيقيسجاد خالد كاظم عكاب128672222511006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية الغدير للبنينتطبيقيعباس حيدر جمعة عبيد128682222511006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية الغدير للبنينتطبيقيفاهم عامر حجاج مالح128692222511006017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86ثانوية الغدير للبنينتطبيقيمجتبى كاظم طالب جاسم128702222511006020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية الغدير للبنينتطبيقيمقتدى محمد عبد الكريم حسين128712222511006021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية البطحاء للبنينتطبيقياحمد سعدون فيصل شافي128722222511008001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0066.29اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيجليل عبد النبي طعمه ريه128732222511008006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى561.0080.14اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسن بندر نغيمش ظاهر128742222511008007
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قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحمزه جاسم محمد بلجي128752222511008012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل520.0074.29اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحميد علي سالم شايع128762222511008013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحيدر عطاء مشاي منشد128772222511008014

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيسمير ساجد محسن خضير128782222511008016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد هللا حسين كاظم جبار128792222511008019

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0083.71اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد هللا كريم صالح عويد128802222511008023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0078.57اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي ثامر ناصر حمود128812222511008025

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي قاسم رخيص جبر128822222511008031

كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0068.43اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعيسى غانم شرشاب جابر128832222511008033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيفهد جميل رخيص جبر128842222511008035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمحمد ثامر سلمان رديني128852222511008037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمنتظر حسين شريف هليل128862222511008040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير متعب جبار128872222511008041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسين وهاب عبد الرزاق حسن128882222511009012

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحيدر عبد الحسين صبر فليح128892222511009014

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم عبد الحسن كاظم128902222511009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسجاد مشتاق ابراهيم مسعد128912222511009019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0085.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسن خلف صالح128922222511009035

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0062.71اعدادية الصمود للبنينتطبيقياحمد حيدر كالط مهوس128932222511010001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الصمود للبنينتطبيقياحمد ماجد صبار عبيد128942222511010002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى487.0069.57اعدادية الصمود للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد عجيل128952222511010008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية الصمود للبنينتطبيقيعباس احمد علي محمد128962222511010015

كلية التربية/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الصمود للبنينتطبيقيعلي قاسم كوزان امريهج128972222511010022

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية الصمود للبنينتطبيقيمحمد احمد حسن علي128982222511010024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار591.0084.43اعدادية الصمود للبنينتطبيقيمحمد تقي عدنان جبر والي128992222511010026

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية الصمود للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا راضي حمد129002222511010027

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية الصمود للبنينتطبيقيمنتظر سالم حسين خضير129012222511010030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقياسعد عبد رويضي عبد هللا129022222511011007

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين علي خلف فاخر129032222511011016

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين علي غانم جليد129042222511011017

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين كطران خلف عبود129052222511011019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين ناظم رحيم طاهر129062222511011020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحمزه حيدر احمد حسين129072222511011021

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0071.71اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحمزه ناجي عوض كاظم129082222511011023

كلية العلوم/جامعة ذي قار598.0085.43اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحيدر حسين علي عبد الحسين129092222511011024

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0081.29اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيسجاد كريم مطير جمعان129102222511011027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر466.0066.57اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيسجاد مبارك زاهي شديد129112222511011028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0071.14اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعباس عقيل مناحي رهيم129122222511011031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي طالب جبار عباس129132222511011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي محمد حنون جفيت129142222511011042

كلية العلوم/جامعة ذي قار601.0085.86اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد حسن ملبس عبد129152222511011052

339 من 315صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ذي قار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد صادق حسين عبد الخضر عيال129162222511011055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد والي فالح حسن129172222511011058

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمصطفى ظافر جواد كاظم129182222511011062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0070.14اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمقتدى جبار حسين علي129192222511011063

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد هيثم محسن عليوي129202222511012005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن المجتبى كاظم عبد الكريم جبر129212222511012010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين اياد غالب مخور129222222511012015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين كاظم عبد الكريم جبر129232222511012018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين ناطق عبد الحسين محسن129242222511012019

كلية العلوم/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين نعيم حسين هداد129252222511012020

كلية القانون/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيصالح حسن علوان عزيز129262222511012030

كلية القانون/جامعة سومر510.0072.86اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس خالد بدن سوادي129272222511012033

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعمار راضي مجيد خشيم129282222511012047

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكرار محمد علي شالل129292222511012052

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمجتبى ضياء جمعة عبد129302222511012054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحسن علي نعيم جبر129312222511012055

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق جاسم محمد129322222511012059

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمرتضى علي حسين صخل129332222511012060

كلية العلوم/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى رحمن كاظم مطروح129342222511012064

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر خضير حنون صالح129352222511012067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0076.71اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر رزاق جبر حطحوط129362222511012068

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيابراهيم هالل زعيور عيسى129372222511013002

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيانمار ماجد علي محمد129382222511013006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسنين عبد الجبار عبد محيميد129392222511013011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء442.0063.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحمزه جاسم محمد بشارة129402222511013016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر تحسين كامل خضير129412222511013017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر سمير هاشم محمد129422222511013018

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد جبار محسن مهدي129432222511013020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطاهر محسن طاهر عجالن129442222511013023

كلية العلوم/جامعة سومر507.0072.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعباس رحيم كاظم محمد129452222511013025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حسن عبد هللا سهيل129462222511013030

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي خضير عبد العباس علي129472222511013033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم عباس جبر129482222511013035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي كاظم سوادي فرعون129492222511013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحسن حسين عيال فضاله129502222511013041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء565.0080.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد هادي ثاقب شافي129512222511013044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمرتضى ميثم حامد حمزه129522222511013048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0066.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر عادل كاظم وريور129532222511013057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر467.0066.71اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد صافي راهي لعيبي129542222511015003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0063.14اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد صباح حسن جمعه129552222511015004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد كريم عبد الرزاق عطشان129562222511015005
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسن فاضل حمد فازع129572222511015012

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0071.86اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسن هاشم مشيط سهر129582222511015015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد الحسين عبد129592222511015018

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسين علوان عبد جخيور129602222511015025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيحيدر حسين علي بصل129612222511015030

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57اعدادية السالم للبنينتطبيقيسجاد فاضل لذيذ فيصل129622222511015034

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي اكبر عامر جاعد معيدي129632222511015039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء508.0072.57اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي جهيد مسلم شكايه129642222511015041

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي عبد هللا كريم عبيد129652222511015045

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار668.0095.43اعدادية السالم للبنينتطبيقيكاظم علي عبد فارس129662222511015048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر450.0064.29اعدادية السالم للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد صبيح129672222511015049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0074.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد طالب عطيه خضير129682222511015059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية االصالح للبنينتطبيقياحمد عباس عزيز عبود129692222511016002

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية االصالح للبنينتطبيقيالحسن المجتبى عالوي محمد علي129702222511016003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط496.0070.86اعدادية االصالح للبنينتطبيقيبهاء نجيب حسين مزبان129712222511016005

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعلي سامي حريز كريم129722222511016013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعلي عبد الزهرة رشاد محمد129732222511016015

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية االصالح للبنينتطبيقيكرار جليل جابر خلف129742222511016016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا كامل خلف129752222511016017

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمصطفى وافق كاطع حمزة129762222511016018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية االصالح للبنينتطبيقيهاشم حمد جاسم جوالن129772222511016019

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى581.0083.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيابراهيم باسم جليل ابراهيم129782222511017001

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد صدام كريم جلول129792222511017003

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد محمد عبد علي جحيل129802222511017006

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيجعفر حسين عبد عوده129812222511017010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسن حميد شرجي جعيوان129822222511017013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحمد عبد هللا شاهر عيد129832222511017022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيصادق حسين عبد عوده129842222511017031

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار572.0081.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعباس توفيق عبد العالي عبيد129852222511017035

كلية العلوم/جامعة ذي قار547.0078.14اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعباس كريم محيل جابر129862222511017038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعقيل محمد حاجم عبيد129872222511017042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0083.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي جبار سعدون داغر129882222511017046

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي جبار علي موتان129892222511017047

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي حسن علي دلوم129902222511017048

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي خليل محمد خضير129912222511017051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي سعيد حسن سالمه129922222511017053

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط451.0064.43اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي عادل عريبي جعيوان129932222511017054

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي منحر عايز هاني129942222511017055

كلية التربية/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي منعثر ياسر خلف129952222511017056

كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0064.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعون علي بردان عبيد129962222511017058

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمؤيد نبيل عبد الكاظم غضيب129972222511017062
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمازن مجيد نعمه نايف129982222511017063

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد رزاق عبود عبد129992222511017070

كلية العلوم/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير حرجان علواش130002222511017075

كلية العلوم/جامعة بابل487.0069.57اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمرتضى داخل شطب دخيل130012222511017077

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمرتضى ساجت رشاد نعيمه130022222511017078

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0067.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمسلم ظاهر مزهر كوين130032222511017079

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمنتظر ستار ياسين جبر130042222511017082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0063.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيوليد خليل ثويني خالف130052222511017085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيسجاد خريبط جبر مظلوم130062222511018006

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيعز الدين مطشر ناصر حسين130072222511018009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيمحمد حسين علي محمد130082222511018012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيمرتضى عدنان هاشم ياسين130092222511018013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين محمد سعدون توفي130102222511019005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي رشيد مسير لفته130112222511019010

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكميل عبد الحسن ثعبان ناصر130122222511019011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيمرتضى سالم علي محمد130132222511020011

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0083.57اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيموسى فيصل نجم عبد هللا130142222511020014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0065.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي حسن مريخ محسن130152222511021006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمرتضى ماجد شنيف محمد130162222511021010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى ناصر حليم مطرود130172222511021012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية الغراف للبنينتطبيقيامير حيدر عسل شكري130182222511022005

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحسين محمد عدنان حميد130192222511022012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية الغراف للبنينتطبيقيسجاد سالم حمود جريح130202222511022017

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعبد المحسن عباس حسين علي130212222511022030

كلية التربية/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي جعفر حسن مكبول130222222511022031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي حسين محمد خواف130232222511022032

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي كامل طعيمه عجاج130242222511022035

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الغراف للبنينتطبيقيفياض فارس شنيدخ جدوع130252222511022036

كلية العلوم/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية الغراف للبنينتطبيقيكرار علي هجور دنس130262222511022038

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى حاشوش غازي حميد130272222511022045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0063.86اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمنتظر كاظم صبار جاسم130282222511022050

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمنتظر ياسر حمود مهدي130292222511022051

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية الغراف للبنينتطبيقييوسف مصطفى عايد جبر130302222511022052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعلي بزون مرزه غبش130312222511023017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0063.86اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعلي عباس غالي حميدي130322222511023018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0064.00اعدادية الدواية للبنينتطبيقيكرار خالد كاظم جلود130332222511023022

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت607.0086.71اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمحمد حسن رفش ساجت130342222511023026

كلية التربية/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمحمد رحيم حسين فجر130352222511023027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمحمد علي حميد كاطع عمير130362222511023028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد االمير كطافه130372222511023029

كلية العلوم/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيباقر حكيم ناصر اعبيد130382222511024002
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين605.0086.43اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيسجاد علي حسين مصطفى130392222511024011

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيسجاد علي دينار محمد130402222511024012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمقتدى حسين راهي نزال130412222511024023

كلية العلوم/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد عطيه سلمان حسين130422222511029001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط605.0086.43اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد محمد عطا سالم130432222511029002

كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الفجر للبنينتطبيقيامين عبد الكاظم مراد مصراع130442222511029004

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية الفجر للبنينتطبيقيباسم علي خربوت ذياب130452222511029005

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى544.0077.71اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسين فليح حسن ذياب130462222511029011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسين محمد جحيل مزيد130472222511029012

كلية العلوم/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحيدر ناظم راهي عجيمي130482222511029014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط568.0081.14اعدادية الفجر للبنينتطبيقيرسول عبد النبي حميد نوير130492222511029015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعالء مالك فيصل ذياب130502222511029024

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الفجر للبنينتطبيقيكرار حيدر حسين كاطع130512222511029029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الفجر للبنينتطبيقيكرار ناظم راهي عجيمي130522222511029031

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0088.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحسن قاسم راهي عجيمي130532222511029035

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمرتضى سعيد لهمود حبتر130542222511029040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0064.86اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمنتظر فرهود خليف محيسن130552222511029044

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيحيدر مخلص سهيل مختاض130562222511033010

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيزين العابدين سعد عواد جحيل130572222511033011

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيعلي ظاهر حبيب خلف130582222511033017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا ناصر حسين130592222511033018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم ادريس كتاب130602222511033023

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمهند عقيل خليل كامل130612222511033032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط501.0071.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين ستار شريف كاظم130622222511034007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط472.0067.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيرضا هيثم عباس محمد130632222511034012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسيف علي جميل خشم130642222511034014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعباس حميد عباس يوسف130652222511034017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي صادق نزار عزيز130662222511034019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0066.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد الباقر عالء حسن عسكر130672222511034024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد سعد مطشر محسن130682222511034025

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى557.0079.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى سعد حميد عبد هللا130692222511034027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقييحيى حسن يحيى حسن130702222511034029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء526.0075.14اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد عباس كامل حسن130712222511037005

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسن علي ابراهيم طالب130722222511037009

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسن علي كاظم جاسم130732222511037010

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسن مازن محمد طاهر130742222511037013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسين علي عبد الكاظم فهد130752222511037017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسين فؤاد عبد هللا حسين130762222511037019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحيدر طالب ناصر سكر130772222511037021

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيذو الفقار علي كاظم سعدون130782222511037022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعباس عبد الكاظم سعدون منصور130792222511037030
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كلية العلوم/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي عباس موسى حسين130802222511037034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي محمد شاكر محسن130812222511037038

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0082.29اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيكرار احمد حبيب راشد130822222511037041

كلية العلوم/جامعة واسط524.0074.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيكرار عماد شريف حسين130832222511037043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيلقمان حسن كشيش مهدي130842222511037046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمجتبى صدام عبد الحسين كاظم130852222511037048

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد صادق مرتضى حسن ليلو130862222511037051

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد مصطفى حميد امخور130872222511037052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيميثم باسم سالم كريم130882222511037062

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيامجد مرتضى عبد الحسن نمر130892222511038002

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيانور رحمان راضي عباس130902222511038003

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيايوب علي ستار عبد الرضا130912222511038004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيحسين نعيم عبد منشد130922222511038014

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيحيدر محمد منشد جاسم130932222511038016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين جبر حسن130942222511038020

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيسجاد ناظم مشيط سهر130952222511038022

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0092.57اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعباس عبد االمير داخل علي130962222511038029

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعباس علي حسين ميس130972222511038030

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعباس مؤيد كاظم عباس130982222511038033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي جمال اسماعيل محمد130992222511038035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد احمد زغيرون كاظم131002222511038045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمصطفى محمد صاحب طعمة131012222511038054

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمنتظر خالد جلود عايد131022222511038055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمنتظر عبد الستار شاهر بجاي131032222511038056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمهند حسين محمد حسين131042222511038059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد عيسى عبد الحسين جويد131052222511039003

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياسعد حسن جاسم بشاره131062222511039004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياوس وسام شمخي جابر131072222511039005

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيايمن علي صبير حميد131082222511039006

كلية االعالم/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن احسان عبد االمير عبد الهادي131092222511039008

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0071.86اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن فيصل مسبح محيسن131102222511039010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين سالم عصواد مهنا131112222511039015

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين ظافر عبد مطلك131122222511039016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيرضا شاكر عبد الكاظم راضي131132222511039023

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيسالم نعيم بحيوس حسن131142222511039026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي عباس مكطوف علي131152222511039030

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي غالب زكي ناصر131162222511039031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيغانم شاكر فرج جويد131172222511039034

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحسن اسد محسن جعفر131182222511039039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح جمعه131192222511039040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيأمير شعالن خريبط حسين131202222511041001
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قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيباقر واثق فالح حامد131212222511041004

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت624.0089.14ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحسين جاسب دلي حسين131222222511041010

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحسين علي شراد مرسول131232222511041012

كلية العلوم/جامعة كربالء597.0085.29ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحسين فالح عبد هللا عبد الحسن131242222511041015

كلية التربية/جامعة القادسية524.0074.86ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحسين مدلول عكله عبيد131252222511041016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحسين منشد عبد راضي131262222511041017

كلية التربية/جامعة القادسية490.0070.00ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحيدر نوري يونس نعمه131272222511041018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيصادق شرقي محمد شنشول131282222511041019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعامر عبد االمير شراد مرسول131292222511041022

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعبد االمير حسن رحيم عبد131302222511041023

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعبد هللا صدام محسن ناصر131312222511041025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعلي احمد كاظم مسعد131322222511041027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0069.86ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعلي حميد هاشم غضبان131332222511041028

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمرتضى كاظم هجول محارب131342222511041032

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمسلم حسون زغيرون داود131352222511041033

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمصطفى ضياء غالي عبد الحسين131362222511041034

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقياثير ستار جبار منحر131372222511042001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحسين يوسف كاظم قاسم131382222511042017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحيدر عبد القادر حسين ساجت131392222511042018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية الفهود للبنينتطبيقيحيدر عبد علي عامر عبود131402222511042019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0060.43اعدادية الفهود للبنينتطبيقيطاهر حمزة سرحان صيهود131412222511042021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57اعدادية الفهود للبنينتطبيقيعلي فائق شخيمت مظلوم131422222511042027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الفهود للبنينتطبيقيكرار علي جنديل حايف131432222511042030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمحمد حميد زويد الفي131442222511042031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمنتظر محمد دليم جويد131452222511042037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمنتظر مكي عطية مطر131462222511042038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0063.29اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمنقذ كريم جابر صالح131472222511042039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمهدي ابراهيم مشكور فريح131482222511042040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياحمد حسين علوان خضر131492222511046004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط500.0071.43اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيجعفر عبار غزاي ثجيل131502222511046007

كلية العلوم/جامعة بابل527.0075.29اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحاكم ماضي ناشر وهيب131512222511046010

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحكيم عبد الحسين مزهر مشكور131522222511046013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0068.71اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحيدر قاسم جبر حسن131532222511046016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيسجاد علي غالب عبد الجليل131542222511046019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعباس عوده حسن جبر131552222511046022

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد شهيد طارش عباس131562222511046030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمرتضى رياض فالح دهيلي131572222511046032

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد هللا كاظم131582222511046033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية القيثارة للبنينتطبيقييحيى علي حربي سوادي131592222511046036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء537.0076.71ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيحسن علي مونس صادق131602222511047004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيعلي ستار جبار حسين131612222511047006
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0095.29ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيعلي صباح فرج عبد هللا131622222511047007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط502.0071.71ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيعلي صالح حسن كاظم131632222511047008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى557.0079.57ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيمحمد ناصر خميس ناصر131642222511047011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عيسى احمد131652222511047013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيجاسم عبد الحسين سهر صحن131662222511048001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيكاظم موسى كريم جاسم131672222511048013

كلية العلوم/جامعة بابل500.0071.43اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيكمال حازم عجيل عبيد131682222511048014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر458.0065.43اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمهدي باسم رشيد الطيف131692222511048016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل587.0083.86اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيحيدر صباح مهدي تالي131702222511049010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0068.86اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيصادق كاظم ناهي عاجل131712222511049014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيعلي مجيد جاسم عبد131722222511049021

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك652.0093.14اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيمحمد صادق عماد جري خليف131732222511049028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيمنتظر علي شبيب لهمود131742222511049034

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية صفي الدين للبنينتطبيقياحمد كاظم محمد سعيد131752222511053001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية صفي الدين للبنينتطبيقيحسن عبد الهادي صالح كريم131762222511053005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية صفي الدين للبنينتطبيقيحسن محسن فارس حسب131772222511053006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية صفي الدين للبنينتطبيقيعباس فيصل عبد الحسين عداي131782222511053014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية صفي الدين للبنينتطبيقيعبد هللا حكيم محمد سعيد131792222511053017

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار579.0082.71اعدادية صفي الدين للبنينتطبيقيعلي حبيب حمود عداي131802222511053020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية صفي الدين للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم عداي سعدون131812222511053021

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيايمن خالد ابراهيم سالم131822222511055003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحسين مجيد جاسم معارج131832222511055006

كلية التربية/جامعة سامراء481.0068.71اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحسين نعيم شريف خضير131842222511055008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر456.0065.14اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحسين واثق جبارة عبود131852222511055009

كلية العلوم/جامعة بابل521.0074.43اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحيدر ياسر ناصر داود131862222511055010

كلية التربية/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيخضر عباس محمد بيدة131872222511055011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيعلي صباح هليل عبيد131882222511055012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0060.43اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيعلي عبد هللا مدهوش كاطع131892222511055014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقييوسف عبد شافي صخي131902222511055023

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقياحمد ظاهر فيصل راشد131912222511058001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيالحر حميد جواد حسن131922222511058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيامير عماد خالد سعود131932222511058006

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسين جواد غضبان علي131942222511058010

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0076.14اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحيدر علي محي نزال131952222511058016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية461.0065.86اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيسيف عبد الحكيم عبد الرسول سالم131962222511058019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيكرار رزاق جويد منخي131972222511058029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر439.0062.71اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمحمد حسين محمد كاظم131982222511058031

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمصطفى عصام حمود علي131992222511058034

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0072.14اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقينصير الحسين ناصر حدود ناهي132002222511058039

كلية التربية/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيابو القاسم ابراهيم حسن بديوي132012222511059001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0067.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحسن حمد عيد ضاحي132022222511059006
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحسين ريحان عطشان حسين132032222511059009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحسين علي عبد االمير خلف132042222511059013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيسجاد جاسم كاظم هاني132052222511059016

كلية العلوم/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيضياء حسين جواد كاظم132062222511059017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعباس سعيد حسين صكر132072222511059019

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعبد هللا حميد داخل عبيد132082222511059020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0075.86اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي عادل مطشر كتوب132092222511059023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمصطفى ناظم سالم عاجل132102222511059027

كلية التربية/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية الصادق للبنينتطبيقياحمد ستار جابر عبد هللا132112222511060001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0092.14اعدادية الصادق للبنينتطبيقيماهر علي حسين نهيب132122222511060005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد باقر ستار جابر عبد هللا132132222511060006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0073.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقياحمد مزهر شفيدخ حبيب132142222511065001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم621.0088.71للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقياكرم صبيح كاظم الكوط132152222511065002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد505.0072.14للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيحازم مجيد غضبان منشد132162222511065003

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيحيدر حسن هادي حمود132172222511065004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار687.0098.14للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيعلي مهدي عبد عليوي132182222511065007

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء540.0077.14للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيمحمد هادي اسمير محسن132192222511065011

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0076.29للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيمنتظر عمار عبد الخضر كاظم132202222511065012

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0081.14للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيمنتظر مهدي عبد عليوي132212222511065013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيمهدي جبار هبر واوي132222222511065014

كلية التربية/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية المنار للبنينتطبيقيباقر سالم طاهر فليح132232222511072002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل581.0083.00اعدادية المنار للبنينتطبيقيسجاد قاسم اعبيد محمد132242222511072008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيحسين محمد صوباط محسن132252222511073007

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار501.0071.57ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيعمار ياسر نعاس مجهول132262222511073014

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمحمد ناصر كاظم عريان132272222511073021

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0080.86ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمحمد ناصر نعاس مجهول132282222511073022

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى470.0067.14ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمرتضى علي هاشم مدلول132292222511073023

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0064.57ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمصطفى خالد زاهي نجم132302222511073024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا خضير ثعيلب132312222511073025

كلية االعالم/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمنتظر شاكر كريم غويلي132322222511073026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمنتظر صابر كاظم عجيل132332222511073027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0090.00ثانوية الفالح للبنينتطبيقيصالح مهدي صالح جاسم132342222511075003

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية الفالح للبنينتطبيقيعلي شهيد صحين دهش132352222511075005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك652.0093.14ثانوية الفالح للبنينتطبيقيعلي فاروق محمد راشد132362222511075006

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية الفالح للبنينتطبيقيمحمد عماد شلواط عصواد132372222511075008

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية الفالح للبنينتطبيقيمرتضى عبدالزهرة جحيل عويد132382222511075009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية التميز للبنينتطبيقيالحسين خالد جبر عبيد132392222511077004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية466.0066.57اعدادية التميز للبنينتطبيقيالمرتضى جواد كاظم ثجيل132402222511077006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية التميز للبنينتطبيقيجعفر معتز رسول جلود132412222511077007

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية التميز للبنينتطبيقيجواد كاظم صالح لفلوف132422222511077008

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن اسود عبود جبار132432222511077011
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قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0095.29اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن رافد احمد كاظم132442222511077013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن يوسف حسين عبود132452222511077014

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار604.0086.29اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين حاتم ثامر محسن132462222511077016

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.0096.71اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين حاكم صالح هليل132472222511077017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين حيدر احمد عبد الصاحب132482222511077018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين عالء يعقوب حسن132492222511077021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0090.71اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين كمال مهدي ماجد132502222511077027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين نديم عبد حرجان132512222511077028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيرضا رحيم سمير عبد132522222511077031

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية التميز للبنينتطبيقيسجاد حيدر مطشر زغير132532222511077035

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية التميز للبنينتطبيقيطيف سعد عبد الحسين كاظم132542222511077038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية التميز للبنينتطبيقيعباس مريهج سرحان ضهد132552222511077040

كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0075.29اعدادية التميز للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي جبار132562222511077041

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز696.0099.43اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي رعد سالم ساجت132572222511077050

كلية اآلداب/جامعة ذي قار491.0070.14اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي هاتف ادريس عيسى132582222511077051

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71اعدادية التميز للبنينتطبيقيغيث صالح كامل شباط132592222511077052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية التميز للبنينتطبيقيمؤمل حيدر حميد حسين132602222511077055

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار536.0076.57اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد باقر ناظم جواد مامه يار132612222511077058

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد جاسم حميد جادر132622222511077061

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد عزيز يالي محمد132632222511077068

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية التميز للبنينتطبيقيمسلم ظافر عثمان هاشم132642222511077074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية التميز للبنينتطبيقينصير الحسين نصير السالم حميد مطلك132652222511077081

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية616.0088.00اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقياحمد نعيم عبد هللا منسي132662222511079003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر457.0065.29اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد الحسين عويد132672222511079005

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحسن وسام حسن عيسى132682222511079008

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحسنين نعيم صكبان جويد132692222511079010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحسين جبار عطشان عبد علي132702222511079011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيحسين عبد الحسن عزيز خشن132712222511079012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيسجاد علي محمد اسمير132722222511079018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل592.0084.57اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعباس سالم هادي يونس132732222511079026

كلية العلوم/جامعة ذي قار539.0077.00اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعباس مصطفى حسن كاظم132742222511079027

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي حكمت خزعل سعدون132752222511079030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي صكبان شريف نايف132762222511079033

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0090.14اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي مؤيد جاسم محمد132772222511079034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيكرار حيدر جويد هاشم132782222511079040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمحمد نهيب حمد شمخي132792222511079044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمرتضى سلمان جبار عبيد132802222511079045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0067.57اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن ثامر فايز جابر132812222511080009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيزين العابدين حيدر عبد االمير جابر132822222511080019

كلية العلوم/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي حسن علي ضاحي132832222511080029

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيكميل نهاد نعيم شمخي132842222511080036
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد احسان عليوي حلبوص132852222511080037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر440.0062.86اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد ثائر هادي عوده132862222511080040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد جبار غميس جابر132872222511080041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر456.0065.14اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد رحيم خنفوس خلف132882222511080042

كلية العلوم/جامعة سومر497.0071.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد عالوي ربع طلب132892222511080044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0060.57اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمصطفى احمد محيسن غريب132902222511080047

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمنتظر شاكر حسن فنجان132912222511080048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقياحمد رياض خلف عويد132922222511081002

كلية التربية/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيرحمن ذياب كصاب عفات132932222511081014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعباس علي عدنان عبد132942222511081023

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمهند رياض خلف عويد132952222511081043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0060.71اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيهاني حسن كاظم حمد132962222511081045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسين رحيم جلود راضي132972222513004007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسين كامل عناد غالب132982222513004008

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعباس سليم صبيح خلف132992222513004016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0068.43ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن هاشم حسن133002222513004019

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيكرار كاظم محمد حسن133012222513004027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمالك نافع سلمان سلطان133022222513004029

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585.0083.57ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عمار جبر سلمان133032222513004033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي هاشم محمد133042222513004037

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل549.0078.43ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر هادي مناحي منشد133052222513004040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقينور الدين حسن علوان سيد133062222513004041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية العلوم االهلية للبنينتطبيقيمنتصر نضال عبد الكاظم سلمان133072222513005004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر466.0066.57ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنينتطبيقيرسول حربي عكل برغش133082222513007005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنينتطبيقيعلي هاشم جبار حمد133092222513007007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد سلمان133102222513008004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الجبار لفته133112222513008005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0074.86ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيحيدر بادي خشان عداي133122222513008006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيعلي المرتضى غانم سرحان عبود133132222513008012

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0067.29ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيقاسم حسين جبر جابر133142222513008013

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.0072.29ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد حنف محيبس133152222513008015

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ثامر حسن ساجت133162222513008018

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0076.71ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقياحمد سعيد هاشم يوسف133172222513009001

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيجعفر زياد عدنان مجيد133182222513009003

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار662.0094.57ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيسيف  ذو الفقار جاسم جبر133192222513009007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن محمد كشيش133202222513009008

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الستار محمد حسن133212222513009010

كلية العلوم/جامعة سومر509.0072.71ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنينتطبيقيصادق محمد محسن ضمد133222222513011003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم465.0066.43ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم رحمن يوسف133232222513016001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيانمار علي عبد الرزاق نجم133242222513016002

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيتقي ضياء كتاب حرب133252222513016003
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كلية العلوم/جامعة ذي قار566.0080.86ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيحسن غانم جاسم محمد133262222513016006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0064.00ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيحسين عادل منعثر نجم133272222513016009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر456.0065.14ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين ظاهر133282222513016010

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية617.0088.14ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين غضبان133292222513016011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد شكير حمود133302222513016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيساجد جعفر عبد الهادي خافور133312222513016013

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم472.0067.43ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيسجاد صالح عبد الحسين كاظم133322222513016014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيسالم حسين بهلول جابر133332222513016016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0068.71ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن كريم حسن133342222513016022

كلية التربية/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين خير هللا جابر133352222513016023

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمحمد احسان علي رداد133362222513016025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر علي حسان خضير133372222513016026

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد غالي حسين133382222513016027

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمحمد نجاح مطرود مزعل133392222513016029

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0073.00ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسن سعود نجم133402222513016030

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمسلم عبد هللا عباس محمد133412222513016032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0091.43ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسن زويد خلف133422222513016033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية البيان االهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم منصور كصاب133432222513018001

كلية االعالم/جامعة ذي قار444.0063.43ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيكاظم فاخر صوباط محسن133442222513020005

كلية التربية/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقياحمد حسن طالح كاظم133452222513021001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0086.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين عباس133462222513021005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيخالد عزيز عباس صغير133472222513021008

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعادل طعمه خليف سالم133482222513021010

كلية العلوم/جامعة القادسية600.0085.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي سعود حمود مهنا133492222513021018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد كريم خلف عبيد133502222513021022

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0071.71ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد جبار خفاي133512222513022003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد تقي علي نعمه جمعه133522222513022004

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حازم سركال عبد الزهرة133532222513022005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمهدي عماد غالب محمد133542222513022007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياحمد اياد عبد صبيح133552222513023001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياحمد كامل خالوي اكعيد133562222513023002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط490.0070.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيحسن درويش حسن علي133572222513023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر441.0063.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيحسين حاكم شنان حنظل133582222513023005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر441.0063.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيحسين ربيع مخيلف عويد133592222513023006

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0087.86ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيرضا جاسم مطشر مطلك133602222513023007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط568.0081.14ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيسجاد سلمان صعيب خليف133612222513023009

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيسجاد مالك جليل يدام133622222513023010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد هللا حباب غضيب133632222513023012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0066.57ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل عبد الصاحب محسن133642222513023013

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي فارس ثجيل عبد133652222513023016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0067.29ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض نجدي عبد هللا133662222513023020
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كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمرتضى سعد يوسف عليوي133672222513023021

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم غياض كريم133682222513023022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمقتدى احمد حاتم شنان133692222513023023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر سعد جواد كاظم133702222513023025

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيموسى صبحي شعالن مشرف133712222513023026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر444.0063.43ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيامير علي زوير جابر133722222513025004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيجعفر عبد الواحد خلف حمود133732222513025005

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت623.0089.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسين طالب عبد الرضا حسن133742222513025009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين جاسب عبد بياد133752222513025012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد كاظم محسن133762222513025013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسون عبيد بديوي133772222513025014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد زين العابدين حسين مونس133782222513025015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعباس كاظم نزال جباره133792222513025017

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي جهاد كاظم نعيمه133802222513025018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن عجيل ناصر133812222513025019

كلية التربية/جامعة القادسية474.0067.71ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيفارس حسن رزاق مشكور133822222513025022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0072.86ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيكرار علي كاظم عبود133832222513025023

كلية التربية/جامعة القادسية496.0070.86ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق أمين علي سدخان133842222513025025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد مطشر مجيد هادي133852222513025026

كلية التربية/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمود ساجت والي حميدي133862222513025027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسين اهيم133872222513025029

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمعتز جهاد كاظم نعيمه133882222513025030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي حسين دهيش133892222513025031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0064.29ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيياسين عويز سدخان عبيد133902222513025034

كلية التربية/جامعة سامراء463.0066.14ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيعلي جابر طليفح حسوني133912222513027005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن جهلول ناصر133922222513027006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541.0077.29ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيمسلم محمد قزموز حمادي133932222513027012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0060.57ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيمسلم ناصر موسى رحيمه133942222513027013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية523.0074.71ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حاتم محمد راضي133952222513027014

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقياحمد بشار خليفه جليب133962222513030001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقياحمد علي بالسم طراد133972222513030002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0067.29ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيباقر سعيد جاسم محمد133982222513030003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسن هادي ناصر طربوش133992222513030004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسين جاسم ازغير ازيرج134002222513030005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0062.57ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد قاسم خليف134012222513030007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحمزه احمد ابراهيم زباد134022222513030008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط568.0081.14ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيسجاد اسماعيل حسين علي134032222513030009

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعبد الحليم راجي مري سالم134042222513030013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محسن جبر كاظم134052222513030015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عوازه طرفه134062222513030017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء497.0071.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي مجباس هاشم حبش134072222513030019
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كلية العلوم/جامعة واسط536.0076.57ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمحمد عليوي مصايح سعيد134082222513030022

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد حنون كنيغر134092222513030024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى دعار شاطي عويد134102222513030026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0064.14ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيناجي مجيد عطيوي شكر134112222513030028

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86ثانوية المركزية االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس نجم عبيد134122222513033002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0077.29ثانوية المركزية االهلية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الرضا عليخان134132222513033003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0074.71ثانوية المركزية االهلية للبنينتطبيقيحسين فارس حميد محسن134142222513033007

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت590.0084.29ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيحسين محسن عبد صالح134152222513034004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرزاق عبيد حميدي134162222513034005

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيزيد علي حسين علي134172222513034008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0070.00ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيسجاد جبار خضير حوذان134182222513034009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء668.0095.43ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيسجاد كاظم كريم عاجل134192222513034010

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيطالب جوده خضير عبد134202222513034011

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد شنو جاهل134212222513034013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم صبر عبيد134222222513034014

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض يعكوب ناصر134232222513034015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط619.0088.43ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيعلي سعيد مطشر خضير134242222513034016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيفاضل نعيم كريم ناهض134252222513034019

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية633.0090.43ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل سرحان غزاي134262222513034022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية519.0074.14ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيمحمد ثامر صليبي حميدي134272222513034023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعيد كريم ناهض134282222513034024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الخضر كزار دلفي134292222513034025

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0071.00ثانوية سمانا االهلية للبنينتطبيقيمقتدى حسام صالح عيسى134302222513034028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقياحمد شناوه حبتر خنجر134312222513035001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان572.0081.71ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقياحمد ناظم شاكر مطشر134322222513035003

كلية التربية/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن صالح يوسف كريم134332222513035006

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسن علي134342222513035008

كلية العلوم/جامعة سومر492.0070.29ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر جبار حاتم مايح134352222513035009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0067.57ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيرضا حميد كاظم نعيس134362222513035010

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعباس خالد جلود عبد134372222513035013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعباس علي جبار محسن134382222513035014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء421.0060.14ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سلمان عوده هادي134392222513035015

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت611.0087.29ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعمار يسر زوير عليوي134402222513035016

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار512.0073.14ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيكرار مجيد علي منخي134412222513035018

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0069.57ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق سالم شهيد حسين134422222513035021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حيدر عبد الكريم ذياب134432222513035022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمقتدى محمد عزيز عليوي134442222513035025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمهند اسعد حميد عثمان134452222513035026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط566.0080.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقياحمد يوسف عبد اعذافه134462222513036002

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار661.0094.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيباقر غانم حسين ماشي134472222513036003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيحاتم محسن حياوي حمود134482222513036004
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قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيحسن جندي مريض كشاش134492222513036005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيحسن علوان مكطاع عرار134502222513036006

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيحسن هيثم سلمان شمخي134512222513036007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيحسين جبار عويد دهيمش134522222513036008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0068.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيحسين رياض عبد الخضر حمدان134532222513036009

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0073.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسين هدام اعبيد134542222513036011

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية629.0089.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيفراس رزاق مفتن صالح134552222513036018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيكرار رشيد ياسر عبد الحسين134562222513036019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0067.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين هدام اعبيد134572222513036024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط572.0081.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى قاسم ناهي ثامر134582222513036025

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز627.0089.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيهاشم حسين جاسم محمد134592222513036028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط565.0080.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقييحيى رحم ظفير عبود134602222513036029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد قاسم خليف134612222513040003

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعلي ناظم لطيف فضل134622222513040006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر472.0067.43ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمحمد يحيى ربيع كاظم134632222513040007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم موسى134642222513041006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية العين االهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر محمد صالح134652222513046002

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية العين االهلية للبنينتطبيقياحمد ناصر حسن وريج134662222513046004

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت629.0089.86ثانوية العين االهلية للبنينتطبيقيامجد حيدر محمد صالح134672222513046005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية العين االهلية للبنينتطبيقيعلي مزعل فاضل سعدون134682222513046008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية العين االهلية للبنينتطبيقييوسف نعيم حسن وريج134692222513046009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقياحمد عواد حسن كاظم134702222513047002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عباس سلطان134712222513050002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط492.0070.29ثانوية المنار االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عيسى فليح134722222513064001

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء449.0064.14اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيخضر عباس خضير جلود134732222515001026

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعباس علي عوض سلمان134742222515001031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيكرار طالب حسين جبرة هللا134752222515001049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيكرار علي جليل ساجت134762222515001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0060.43اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمجتبى احمد خليل زاجي134772222515001051

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمجتبى محمد عيسى احمد134782222515001052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد شاكر عزيز134792222515001054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد عصام فالح عبد الحسين134802222515001060

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد هالوي زاير عبد هللا134812222515001063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمود رزاق حاوي عويد134822222515001064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0068.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيهشام نجم عبد عليوي134832222515001077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين علي معارج جياد134842222515003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط500.0071.43اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمهيب خضر ضاحي مسير134852222515003036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر453.0064.71ثانوية فاطمة الزهراء االهلية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود سعيد مطلك134862222515004002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد وحيد علوان صياح134872222515005003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعباس حسن جخير مهنا134882222515005006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0068.57ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد ماجد ناصر حسين134892222515005009
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قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيأحمد سعيد حران ساجت134902222515008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين فرج محمد عناد134912222515008006

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي أحمد مهدي دهيرب134922222515008014

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعلي كمال صادق محمد134932222515009020

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيبدر موحان دلي حايف134942222515011004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين حسن علي صبر134952222515011009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين طالب عثمان صبر134962222515011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي فائق منيور جابر134972222515011034

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم حسين جوال134982222515011035

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية الدواية المسائية للبنينتطبيقيسجاد كاظم شعيبث عوده134992222515012009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الدواية المسائية للبنينتطبيقييوسف كامل محيسن عبد135002222515012014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيخضير قاسم جخيور علوان135012222515013002

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيعلي اكبر حيدر نعيم رهيف135022222515014010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيعودة سلمان جمعة خوين135032222515014012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0066.29ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيمحمد حيدر سعدون خماط135042222515014017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0078.14ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيحسن صالح شهيب ساهي135052222517001001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0063.71ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيحيدر شهيب ساهي جوالن135062222517001004

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيسعد حسين مطشر عامر135072222517001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0064.43ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعباس يعرب زبون أسماعيل135082222517001009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0076.29ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعالء محمد هنيو خزعل135092222517001010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0072.86ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعلي عدنان أبراهيم كاظم135102222517001011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمحمد جابر قاسم سماري135112222517001014

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى496.0070.86ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمحمد صادق علي عبد ربه نايف135122222517001016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمحمد صباح جاسم سماري135132222517001017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمحمد فالح حسن علي135142222517001019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580.0082.86ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمسلم رعد خير هللا طاهر135152222517001020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيمنير رياض نعيمه حسين135162222517001023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيهادي باقر مهدي جاسم135172222517001024

كلية التربية/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيسجاد سعيد كامل دبيس135182222517016002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيعالء عمار هادي عيسى135192222517016003

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيكاظم حامد سعد كاظم135202222517016005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط499.0071.29ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيكرار علي عبد هللا فريح135212222517016008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك644.0092.00ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيمحمد نوري عاصي مداح135222222517016009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيمصطفى غالم عنيد جاسم135232222517016011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيمصطفى هاشم حسين كاظم135242222517016012

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية بدر الرميض المختلطةتطبيقيباقر سمير رحيم صيهود135252222517039001

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية بدر الرميض المختلطةتطبيقيحيدر جميل جاسب كاصد135262222517039002

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية بدر الرميض المختلطةتطبيقيحيدر جواد كاظم خليفه135272222517039003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية بدر الرميض المختلطةتطبيقيعلي صبيح مجاور محسن135282222517039006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية المسار المختلطةتطبيقيحسين خليف راضي اسمير135292222517043004

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية المسار المختلطةتطبيقيسجاد طعيمه شبيل ضمد135302222517043006
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية المسار المختلطةتطبيقيسجاد مطشر جواد كاظم135312222517043007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية المسار المختلطةتطبيقيعلي حسن صكبان رشاك135322222517043011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية المسار المختلطةتطبيقيكرار نعيم مطر كاطع135332222517043014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية المسار المختلطةتطبيقيمرتضى احمد جبار مطرود135342222517043016

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57اعدادية المسار المختلطةتطبيقيمنتظر هاشم محمد مجيبل135352222517043021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء519.0074.14اعدادية المسار المختلطةتطبيقينسيم عدنان بكان جاسم135362222517043022

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيحسن علي حسين رزيج135372222517057003

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيحسين محمد حسين رزيج135382222517057004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيحيدر ساهي كامل حطحوط135392222517057010

كلية العلوم/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيحيدر ناظم محمد احمد135402222517057011

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيطارق عباس جليد والي135412222517057014

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيعباس جبار حبتر خنجر135422222517057015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0066.43ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيمالك مجيد كاظم عتيوي135432222517057021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر481.0068.71ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيمحمد قاسم محمد عبد العباس135442222517057023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0068.43ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيمرتضى رحمن عبد هللا ضيدان135452222517057024

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية األمل المختلطةتطبيقيرزاق راهي عودة ادهام135462222517072007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0065.14ثانوية األمل المختلطةتطبيقيشريف ميس فنجان مجبل135472222517072009

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية األمل المختلطةتطبيقيمرتضى حسين خلف عطشان135482222517072015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية األمل المختلطةتطبيقييونس جاسب جابر علي135492222517072017

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسن كاظم جوده سلمان135502222517073009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0064.86اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحمزه جميل صيوان عداي135512222517073011

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيفائز فليح حسن نصر هللا135522222517073021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484.0069.14ثانوية الحشد الشعبي المختلطةتطبيقيحيدر لطيف بديوي طارش135532222517086001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية الحشد الشعبي المختلطةتطبيقيخضير نايف شنته دهري135542222517086002

كلية االعالم/جامعة ذي قار431.0061.57ثانوية الحشد الشعبي المختلطةتطبيقيصفاء لطيف بديوي طارش135552222517086003

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية الحشد الشعبي المختلطةتطبيقيعالء براك عبد دهري135562222517086005

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية الحشد الشعبي المختلطةتطبيقيعلي مبارك عبد دهري135572222517086006

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار685.0097.86الخارجيونتطبيقيحسن ركين فرهود عبود135582222518001108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر472.0067.43الخارجيونتطبيقيحسن ستار غافل مزعل135592222518001109

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك662.0094.57الخارجيونتطبيقيعلي اركان سعد راهي135602222518001305

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86الخارجيونتطبيقيعلي عبد الواحد داود شمخي135612222518001338

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43الخارجيونتطبيقيمحمد تركي جبر داغر135622222518001420

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر451.0064.43الخارجيونتطبيقيمحمد علي مهوس حمود135632222518001444

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29الخارجيونتطبيقيمصطفى حسين جبار رحم135642222518001491

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71الخارجيونتطبيقيمصطفى هيال كامل بجاي135652222518001498

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43الخارجيونتطبيقيمنتظر عبدالرضا خلف عاشور135662222518001505

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86الخارجيونتطبيقيهشام عدنان حمود بجاي135672222518001528

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية المصطفى للبناتتطبيقياسماء عذاب عبادي عبود135682222522006003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيدعاء سلمان عريبي حميدي135692222522006008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب ستار شنين عبود135702222522006014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيشهالء عبد الرحيم علي حسين135712222522006020
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيضحى باسم صابر صالح135722222522006021

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيعبير حسين فاضل صخي135732222522006023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيفاطمه عدنان جاري عليوي135742222522006024

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590.0084.29اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينرجس باسم جخيم ياسين135752222522006027

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور الهدى فتحي قاسم محمد135762222522006028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0081.71اعدادية تونس للبناتتطبيقياالء عصام عامر شالكه135772222522007002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0074.29اعدادية تونس للبناتتطبيقيايات مصطفى حميد حمود135782222522007004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية تونس للبناتتطبيقيبنين رافد عبد الحسين ثجيل135792222522007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر438.0062.57اعدادية تونس للبناتتطبيقيتقى طاهر عامر حمد135802222522007007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية تونس للبناتتطبيقيجزائر ستار جبار زويد135812222522007008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية تونس للبناتتطبيقيزهراء عدي حميد عبد النبي135822222522007013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية تونس للبناتتطبيقيزينب ماجد هاشم جالب135832222522007017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية تونس للبناتتطبيقيزينه علي ورد محسن135842222522007018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية تونس للبناتتطبيقيساره عبد الوهاب جمعه رومي135852222522007019

كلية العلوم/جامعة ذي قار544.0077.71اعدادية تونس للبناتتطبيقيغفران عادل ياسر حمود135862222522007020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0078.00اعدادية تونس للبناتتطبيقيمروه ريسان طاهر عباس135872222522007021

كلية العلوم/جامعة ذي قار632.0090.29اعدادية تونس للبناتتطبيقيمروه عمار ساهي فليح135882222522007022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار632.0090.29اعدادية تونس للبناتتطبيقيمنار عبد الرؤوف عبد الحسين عداي135892222522007023

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية تونس للبناتتطبيقينور جوده شفي علبه135902222522007026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيأيه ضياء حلبيد شرشاب135912222522008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء عمار خضير ياسين135922222522008009

كلية العلوم/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزينب كاظم جبر محمد135932222522008011

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيسعاد قاسم مكطوف بشاره135942222522008012

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمه هاتف بلبوص حسين135952222522008017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0074.43اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيمريم عالء عبد النبي صابر135962222522008019

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0090.14اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيمالك ريسان ناصر جابر135972222522008020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0064.00اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقينور خالد أكريم جبار135982222522008021

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقييقين جواد كاظم صابر135992222522008023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار488.0069.71ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيازهار زماط كنكون مدلول136002222522009001

كلية القانون/جامعة سومر502.0071.71ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيحوراء حيدر حرز سمير136012222522009008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيحوراء مطشر محسن عوفي136022222522009009

كلية االعالم/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيرسل ياس خضير ناصر136032222522009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيرقيه عادل عبد الرضا حسين136042222522009015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيروان محمد صبر ناصر136052222522009016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0088.14ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء انس عبد سلطان136062222522009017

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء مطشر محسن عوفي136072222522009021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزهره مهدي جعيص راشد136082222522009022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار493.0070.43ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزينب كريم حزام فرحان136092222522009024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيهاجر محسن هاشم محي136102222522009033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار634.0090.57ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيهدى ستار جبار كاظم136112222522009035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية العقبة للبناتتطبيقيرباب علي عودة معيوف136122222522012002
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كلية العلوم/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية العقبة للبناتتطبيقيرباب مصطفى محمد باقر شريف136132222522012003

كلية العلوم/جامعة سومر503.0071.86اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب عبد الواحد حمود رواش136142222522012005

كلية القانون/جامعة ذي قار578.0082.57اعدادية العقبة للبناتتطبيقيسارة سلمان كاطع خلف136152222522012006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية العقبة للبناتتطبيقيسماح فرج طاهر حسين136162222522012007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الهبة للبناتتطبيقيامنة كاظم جواد احمد136172222522018001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل435.0062.14اعدادية الهبة للبناتتطبيقيزهراء ستار جبار حسن136182222522018003

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية الهبة للبناتتطبيقيزينة قاسم حسن ياسر136192222522018004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0064.71اعدادية الهبة للبناتتطبيقيسارة عالء جبار ياسين136202222522018005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية الهبة للبناتتطبيقيفاطمة عمار علوان محسن136212222522018006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الشموخ للبناتتطبيقيايات علي حسين علي136222222522028002

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الشموخ للبناتتطبيقيحوراء جميل حسين يازع136232222522028007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية الشموخ للبناتتطبيقيرقيه فراس سعد هاشم136242222522028009

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14اعدادية الشموخ للبناتتطبيقيزهراء علي سالم صويلح136252222522028011

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0090.14اعدادية الشموخ للبناتتطبيقيزينب علي صياح سباهي136262222522028012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0090.43اعدادية الشموخ للبناتتطبيقيفاطمه محمد طالب موحان136272222522028014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501.0071.57اعدادية الشموخ للبناتتطبيقينور الهدى خالد تايه صياح136282222522028016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0088.43اعدادية الشموخ للبناتتطبيقيورود عمار ثامر سعدون136292222522028018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيايمان سلطان دحلوس ضاحي136302222522031002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيحوراء ريحان حويش عبود136312222522031003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيحوراء علي ريسان ياسر136322222522031004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيرسل علي حسن مرهج136332222522031006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء جميل ياسر دغيم136342222522031007

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء رشيد شاهين حسون136352222522031008

كلية التربية/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء عوده شمخي جبر136362222522031009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب امير عويد صوين136372222522031012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب عبد محمد ثاني136382222522031013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب عدنان حمدان سكر136392222522031014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0069.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيشروق جبار جيجو شير136402222522031017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيابتهال خالد فيصل علي136412222522036001

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيازهار حيدر غالب جادر136422222522036002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيام البنين احمد راضي بريدي136432222522036004

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيايه ياسر ياسين خضير136442222522036006

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيبثينه جميل علي حسن136452222522036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيبنين انور غني دوخي136462222522036008

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيحوراء احمد يازع عطيه136472222522036012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيحوراء علي عبد العباس عليوي136482222522036014

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيرقيه كاظم محسن منخي136492222522036016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيرند احمد صالح هادي136502222522036017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيروان كريم عيدان عطيه136512222522036018

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيريانه حيدر جلود هالل136522222522036019

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزهراء موحان عجيل راشد136532222522036021
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار606.0086.57اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزهراء هاشم يوسف يعقوب136542222522036022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار612.0087.43اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزينب خالد ابراهيم نعمه136552222522036024

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزينب مكي فاخر حسين136562222522036026

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزينب يحيى عبد العزيز عبد الساده136572222522036027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيسما مصعب محمود ولي136582222522036031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0083.57اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيطيبه صالح محسن بجاي136592222522036035

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيعذراء فاضل حسين علي136602222522036037

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0075.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيغدير فهمي خلف عزيز136612222522036038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار641.0091.57اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفاطمه جابر حواس ياهن136622222522036040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسين كاظم عالوي136632222522036043

كلية العلوم/جامعة ذي قار543.0077.57اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيمروه عدنان حمود بجاي136642222522036046

كلية االعالم/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيمنار اياد عبد الرضا خليف136652222522036048

كلية العلوم/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيمنار ماجد عوده عبد نمر136662222522036050

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط592.0084.57اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيناديه كتاب سعد ذويب136672222522036051

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيانفال خالد فيصل علي136682222522037003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيبنين عقيل عبد الصاحب توفيق136692222522037006

كلية العلوم/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيبنين علي جاسم خلف136702222522037007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0075.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحوراء عدنان عجيل سعد136712222522037012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء عدنان هاشم محمد136722222522037016

كلية العلوم/جامعة ذي قار598.0085.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفاطمه مازن محمد طاهر136732222522037019

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ احمد علوان عبد الرضا136742222522037020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ عبد االمير شويخ محيسن136752222522037021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0085.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ عالء محسن حسن136762222522037022

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهدى حيدر كريم محمد136772222522037026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيانفال محمد عبد الحسين حمود136782222522045002

كلية العلوم/جامعة ذي قار600.0085.71اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيانوار ناصر حمود حسون136792222522045004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيتقى قاسم محمد عبيد136802222522045008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0076.43اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيدعاء علي نصار دحام136812222522045010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر459.0065.57اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيدالل نايف محسن عكيب136822222522045011

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيزينب حسين رزاق مناحي136832222522045014

كلية العلوم/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيزينب عبيد يوسف خضير136842222522045017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الرزاق ضيدان136852222522045018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى568.0081.14اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيساره سعدون ناجي دخيل136862222522045019

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0086.71اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيساره صالح نتيش خشلوك136872222522045020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيسجى قاسم محمد عبيد136882222522045021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار626.0089.43اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيعبير نزار حسابه جبر136892222522045023

كلية العلوم/جامعة سومر589.0084.14اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيغزالن احمد كاظم محمد136902222522045024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيفاطمه خضير جاسب هاشم136912222522045026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0077.00اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيهيا حسن علي شروم136922222522045033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0078.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حسين علي مدلول136932222522049003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب جميل والي عوده136942222522049004
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيساره صالح حسن شموط136952222522049006

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيساره فاضل قاسم ضيدان136962222522049007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور الهدى عدنان حسين مطر136972222522049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر438.0062.57اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيامال عبد الكاظم سعدون نمر136982222522050001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيايات صالح يوسف كريم136992222522050002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار509.0072.71اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيتبارك طالب حسوبي منصور137002222522050005

كلية العلوم/جامعة ذي قار564.0080.57اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيرقيه اسعد حسين رزيج137012222522050007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيزينب جميل صعيوج عايد137022222522050011

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيزينب حازم عبد الرزاق جعفر137032222522050012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيصابرين جواد كاظم فكع137042222522050018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار507.0072.43اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيصابرين علي عذب دهش137052222522050019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار628.0089.71اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيعذراء سالم هادي يونس137062222522050022

كلية العلوم/جامعة ذي قار595.0085.00اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيفاطمه علي ريسان عكيلي137072222522050024

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيفاطمه لطيف حاجم سلطان137082222522050025

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيمريم خضر عباس عبعوب137092222522050026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيوجدان كريم شريف جواد137102222522050031

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14اعدادية النيل للبناتتطبيقيخديجة سالم ناهي عاجل137112222522054005

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14اعدادية النيل للبناتتطبيقيرسل حسين عبد علي مجيبل137122222522054006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية النيل للبناتتطبيقيرسل سعود عواد سدخان137132222522054007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0074.43اعدادية النيل للبناتتطبيقيزينب علي عياتي ثجيل137142222522054009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء430.0061.43اعدادية النيل للبناتتطبيقيشيماء حسين ناصر علي137152222522054011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية النيل للبناتتطبيقيغدير هادي جبر شنيف137162222522054012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط630.0090.00اعدادية النيل للبناتتطبيقيمرام إسماعيل عبيد صياح137172222522054014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية النيل للبناتتطبيقينرجس طارق نعيم عاجل137182222522054017

كلية الزراعة/جامعة سومر420.0060.00اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيعهود كاطع رزاق بشيت137192222522055002

كلية العلوم/جامعة سومر499.0071.29اعدادية الوفاء للبناتتطبيقياريج الزهراء رائد ابراهيم غافل137202222522057001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزينب كامل غالب كاظم137212222522057011

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار526.0075.14ثانوية الوالية للبناتتطبيقيايات ظاهر هاشم لطيف137222222522066003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية الوالية للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد جبار137232222522066013

كلية العلوم/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية الوالية للبناتتطبيقيحوراء محمد حسين حنون137242222522066014

كلية العلوم/جامعة سومر517.0073.86ثانوية الوالية للبناتتطبيقيخديجه باسم سعدون علي137252222522066016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية الوالية للبناتتطبيقيرقيه حيدر علي عثمان137262222522066020

كلية العلوم/جامعة ذي قار542.0077.43ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء جاسم حمود فاخر137272222522066028

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء خالد عبد الجليل نعمه137282222522066029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء عمار سالم عبد137292222522066033

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0082.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء قاسم كاظم محسن137302222522066034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى578.0082.57ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين حنون137312222522066035

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية الوالية للبناتتطبيقيسمر محمد دعاج خلف137322222522066042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية الوالية للبناتتطبيقيطيبه احمد كامل سعدون137332222522066044

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية الوالية للبناتتطبيقيطيبه صالح بديوي فليح137342222522066045

كلية العلوم/جامعة سومر501.0071.57ثانوية الوالية للبناتتطبيقيطيبه غازي عون يوسف137352222522066046
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قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية الوالية للبناتتطبيقيفاطمه جميل داخل علي137362222522066049

كلية العلوم/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية الوالية للبناتتطبيقينبا رحيم ياسين عبد الرضا137372222522066056

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقينور الهدى حسن نشاب رمضان137382222522066061

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية الوالية للبناتتطبيقينور الهدى ناصر ارهيف شاطي137392222522066063

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية الوالية للبناتتطبيقيهاجر حسن عبد هللا جعاز137402222522066068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياسماء لطيف غضبان خضير137412222522073001

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية635.0090.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان احمد عبد الساده سلطان137422222522073004

كلية العلوم/جامعة ذي قار559.0079.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحوراء حسين مهدي هاشم137432222522073009

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرسل حسن شمخي جابر137442222522073013

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0088.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء حازم قاسم ثجيل137452222522073016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0066.43اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء علي رزاق حسن137462222522073020

كلية العلوم/جامعة سومر524.0074.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء محمد جليل محمد137472222522073021

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب صبر سبتي حسين137482222522073025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب محمد خليل ياسر137492222522073028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0063.57اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيسحر عبد الحسن ماهر حاوي137502222522073032

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار523.0074.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيصدا عباس شعالن منشد137512222522073037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيغدير محمد ناصر حسين137522222522073038

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيفاطمه ماجد عبد الحسين جبار137532222522073039

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0069.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمالك قحطان عناد جبر137542222522073042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينور الزهراء سعد عبد الخضر شناوه137552222522073044

كلية القانون/جامعة سومر500.0071.43اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيهجران فاضل جوده عصاد137562222522073047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر443.0063.29ثانوية النبوة للبناتتطبيقيامل جليل سالم عبد العزيز137572222522076002

كلية العلوم/جامعة ذي قار545.0077.86ثانوية النبوة للبناتتطبيقيبهاء نصار فليح حسن137582222522076005

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية النبوة للبناتتطبيقيزهراء لطيف ضعيف حسن137592222522076010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء461.0065.86ثانوية النبوة للبناتتطبيقيعذراء محمد منصور شخير137602222522076013

كلية التربية/جامعة القادسية484.0069.14ثانوية النبوة للبناتتطبيقيفاطمه حسين عبد الحسن عليوي137612222522076015

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية السوق للبناتتطبيقيآيه أحمد فنجان طاهر137622222522077001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية السوق للبناتتطبيقيزهراء فوزي فيصل مدك137632222522077010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71اعدادية السوق للبناتتطبيقيزينب وسام نجم عبد الحسين137642222522077012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية السوق للبناتتطبيقيندى سعدي جويد نعيم137652222522077016

كلية االعالم/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية السوق للبناتتطبيقينور الهدى مهند خاتم محمد137662222522077018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيالق سجاد حسين نايف137672222522084003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيبراق رحيم عبد عويد137682222522084007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيزهراء عبد الهادي سلمان داود137692222522084010

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الرضا كريم137702222522084013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيسارة حسن علي حسين137712222522084014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار489.0069.86ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيعذراء سعد قاسم سعيد137722222522084018

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0076.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيعلياء مقدام عبد الحسين مهدي137732222522084019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0068.43ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيفاطمة فليح محسن صبر137742222522084020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيكروم عودة جاسم حسين137752222522084022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية الضفاف للبناتتطبيقينور الهدى حسين علوان مشري137762222522084025
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى487.0069.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقينور عبد الرسول مسير علوان137772222522084026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0090.29ثانوية الضفاف للبناتتطبيقييقين رعد قاسم عبد السادة137782222522084027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر454.0064.86ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقيبشرى مالك موسى نعيمه137792222522087005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقيزهراء واثق سلمان بلم137802222522087007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقيزينب حسن جاسم بشاره137812222522087008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقيفاطمه سالم رشيد سلمان137822222522087016

كلية العلوم/جامعة بابل491.0070.14ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقيفاطمه علي شناوة جابر137832222522087017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقينور الهدى علي هنو عودة137842222522087019

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار508.0072.57ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيآيات رائد أعويني عبد الرضا137852222522088003

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيبنين علي تايه علي137862222522088007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار652.0093.14ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيحوراء جبار زغير زاير حسن137872222522088011

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0080.57ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيرؤى حسين حسن ضاحي137882222522088015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزينب عدنان مجيد كريم137892222522088020

كلية العلوم/جامعة سومر506.0072.29ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزينب فاضل وحيد عبد الرضا137902222522088021

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيسجى ثامر عجمي كسار137912222522088022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيسجى كريم عاشور حسب137922222522088023

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد السادة ضاحي137932222522088027

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار676.0096.57ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيمنال نعيم ريسان ذخر137942222522088032

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0086.57ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقينور الهدى عباس ثجيل كطكوط137952222522088034

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيهدى ستار زغير منخي137962222522088035

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل494.0070.57ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقيبنين حليم ساجت فليح137972222524003001

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقيزهراء صباح هادي عوفي137982222524003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0070.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيايه علي عبد العباس حنون137992222524005001

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيتبارك لطيف لفته عوده138002222524005004

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0071.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرقيه حيدر نعيس عبود138012222524005006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0079.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيروان صالح شجر عذافه138022222524005007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء ايثم صبيح عبد138032222524005009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر486.0069.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء شهاب جاسم هبر138042222524005010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب كريم عبد الرحيم كاظم138052222524005011

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0093.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيطيبه علي سالم حنيش138062222524005013

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيمنى مهدي حسن محمود138072222524005016

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه مسلم مطشر نعيم138082222524012003

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0081.00ثانوية الغد االهلية للبناتتطبيقيرسل حيدر فاخر عبد الحسين138092222524014004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الغد االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر كاظم علي138102222524014005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0063.57ثانوية الغد االهلية للبناتتطبيقيزهراء عواد جميل بليل138112222524014007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية الغد االهلية للبناتتطبيقيزهراء قحطان عدنان نعمه138122222524014008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيحوراء حسن ضاري سلمان138132222524017004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيزهراء وسام محمد كاظم138142222524017008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0066.43ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الكاظم حسين مجلي138152222524017010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار612.0087.43ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد عوده عباس138162222524017012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية العين االهلية للبناتتطبيقيبنين علي خضير عباس138172222524019002
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قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية العين االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي ناصر حسين138182222524019004

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية العين االهلية للبناتتطبيقيزينب علي محسن كاطع138192222524019005

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29ثانوية العين االهلية للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم غازي138202222524019006

كلية التربية/جامعة القادسية534.0076.29ثانوية العين االهلية للبناتتطبيقيفاطمه كاظم خليفه عريان138212222524019007

كلية التربية/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية العين االهلية للبناتتطبيقيوالء رعد جميل لفته138222222524019009

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية635.0090.71ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيرقيه باسم سمير حرب138232222524020004

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيزهراء صالح مهدي شنيتر138242222524020005

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0082.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيعذراء علي حسن عبد138252222524020007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حسين عبد كاظم138262222524020008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة فهد علي محيسن138272222524020009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0078.43ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقينور علي مكطوف عبد هللا138282222524020010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل651.0093.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيآمنه عبد الخالق نعمه شبيب138292222524024001

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيتبارك مشتاق طالب علي138302222524024003

كلية التربية/جامعة القادسية472.0067.43ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزهراء باسم كاظم زرزور138312222524024004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0076.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيسجى عقيل مزبان مطشر138322222524024005

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه فهد عبد عبد هللا138332222524024006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط619.0088.43ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيزهراء قاسم علي محمد138342222524028001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيشكران احمد بدر صليبي138352222524028003

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز696.0099.43ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيشمس قصي يحيى عبد138362222524028004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيضحى محسن لفتة سلمان138372222524028005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيليلى عجة طعيمة ساجت138382222524028007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط571.0081.57ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيمريم رحمن قاسم محمد138392222524028008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0066.29ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقينبا باسم رسن جبر138402222524028009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0072.57ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيحوراء عواد ريسان نزال138412222524030005

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيحوراء هادي عالوي حامد138422222524030006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيدعاء كاظم عبد الحسين عبود138432222524030007

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيرسل ياسر حسين سعدون138442222524030009

كلية العلوم/جامعة ذي قار569.0081.29ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسن حسين دلي138452222524030010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين تركي كاظم138462222524030011

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد جابر ناصر138472222524030014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0079.29ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينه حسين خلف خشمان138482222524030015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0077.43ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حمزه حسين عنادي138492222524030016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0077.86ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرحيم جابر انعيمه138502222524030017

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه مصطفى سعدي محمد138512222524030019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار495.0070.71ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه نعمه كاظم عبود138522222524030020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه هوري فليح دريز138532222524030021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل509.0072.71ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقينورة عاجل محسن منشود138542222524030024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزينب عواد مطشر كريم138552222524035003

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار642.0091.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتتطبيقيشيماء هاشم راشد زجي138562222524035004

كلية العلوم/جامعة ذي قار640.0091.43ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزينب علي كاطع مشكور138572222524039006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد فليح حسن138582222524040003
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيآمال رحيم خصاف نعمه138592222524043001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيتبارك كاظم مهدي ديوان138602222524043003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيجنات هادي نعيم حسين138612222524043004

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيريم علي حسين عالوي138622222524049002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار508.0072.57ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيسندس جاسم حسين نجم138632222524049004

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيسيماء اسامه جبار كريم138642222524049005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط650.0092.86ثانوية سمانا االهلية للبناتتطبيقيبتول فارس نايف فايز138652222524054001

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيرسل قاسم عبد ثجيل138662222524059001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيسارة محمد نايف نوري138672222524059003

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيهدى محمد نايف نوري138682222524059004

كلية العلوم/جامعة سومر586.0083.71ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتتطبيقيفاطمه باسم محمد علك138692222524060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار503.0071.86ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتتطبيقيفاطمه شهيد غانم خيون138702222524060005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0074.57ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيافراح عالء رحيم موسى138712222524061002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيزينب وسام حسن عيسى138722222524061005

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيهديل حميد باقر هالل138732222524063004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتتطبيقيحنين جالل صبيح محيسن138742222524069001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيختام خضير عباس حسن138752222526001002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيندى عدنان محمد جاسم138762222526001005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى463.0066.14اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيايه حسين ابراهيم نعيم138772222526002003

كلية العلوم/جامعة سومر501.0071.57اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزينب جاسم كريم احمد138782222526002015

كلية العلوم/جامعة ذي قار538.0076.86ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيزهراء فريح مطشر حسن138792222527001002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0078.14ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعهود قاسم محمد مهاوي138802222527001005

كلية العلوم/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية الثوار المختلطةتطبيقيزينب مجيد جابر جودة138812222527016002

كلية العلوم/جامعة ذي قار544.0077.71اعدادية المسار المختلطةتطبيقيزهره راضي ياسر سدخان138822222527043001

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الصباح المختلطةتطبيقياسماء علي لعيبي عبيد138832222527057001

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0076.14ثانوية األمل المختلطةتطبيقيفضيلة احمد خضر طوين138842222527072004

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقينور الهدى هادي اجياد ناشي138852222527073005

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0071.14ثانوية الحشد الشعبي المختلطةتطبيقيحوراء عبد سعدون صدام138862222527086001

كلية القانون/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية الحشد الشعبي المختلطةتطبيقيزينب ستار سعدون صدام138872222527086002

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14الخارجياتتطبيقياستبرق طارق لفته محسن138882222528050004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار487.0069.57الخارجياتتطبيقياسراء كاظم علي جبر138892222528050007

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43الخارجياتتطبيقياالء احمد خليل ابراهيم138902222528050013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط492.0070.29الخارجياتتطبيقياالء علي شعيوط شجر138912222528050014

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0064.57الخارجياتتطبيقيبلسم حيدر حسين كماش138922222528050028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0080.57الخارجياتتطبيقيخديجه حسين عبدعلي عبدالحسين138932222528050040

كلية العلوم/جامعة سومر568.0081.14الخارجياتتطبيقيرمله مهدي عبد هللا عطية138942222528050052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0063.43الخارجياتتطبيقيزهراء محمد عبدالمنعم محمد138952222528050060

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار486.0069.43الخارجياتتطبيقيسعاد تركي سالم محمد138962222528050077

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0083.43الخارجياتتطبيقينور الهدى وسام هادي شعالن138972222528050115

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار521.0074.43الخارجياتتطبيقييسرى غافل محسن لفته138982222528050125
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